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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، أما بعد:
فهذه هي الطبعة اخلامسة للجزء األول من كتاب "ليدبروا آياته" نقدمه ألهل 
القرآن، وحمبي تدبره، بعد أن نفذت مجيع الطبعات األربع السابقة ـ بفضل اهلل ـ 
املطبوع منه 35000  أن جتاوز عدد  8 أشهر من طبعته األوىل، وبعد  أقل من  يف 

مخسًة وثالثني ألف نسخة.
املختلف،  الفني  وإخراجها  تصميمها  اختالف  الطبعة:  هذه  يف  واجلديد 
منه  ليفيد  الكتاب؛  عليها  اشتمل  التي  املوضوعات  فهرس  إضافة  وكذلك: 
اخلطيب واملحارض واملعلم واملريب وغريهم، وقد اشتمل هذا الفهرس عىل أربعة 
وثامنني )84( موضوعًا يف أبواب العلم والرتبية، وكل هذا ثمرة من ثامر تواصل 
الناصحني  اهلل أجر  أكرمونا بمقرتحاهتم، وتواصلهم، فال حرمهم  الذين  إخواننا 

واملتواصني باحلق.
الوصول  نحاول  ولكننا  الطبعة،  هذه  يف  املراد  بلغنا  أننا  نزعم  فلسنا  وبعد: 
بناء  يف  صغرية  لبنة  إال  الكتاب  هذا  وما  مفتوحًا،  البناء  النقد  باب  زال  وما  إليه، 

مقدمة
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كبري، هو: إرجاع األمة إىل تدبر كتاب رهبا، نسأل اهلل تعاىل أن يعيننا عىل أن نكون 
فيه من الُبناة، واهلداة، والرساة، واهلل املوفق.

املرشف العلمي يف مركز تدبر
د.عمر بن عبداهلل املقبل
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احلمد اهلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل له عوًجا، وصىل اهلل وسلم 
نبينا حممد وعىل  وبارك عىل من هدانا اهلل به من الضاللة، وبرصنا به من العمى، 

آله وصحبه، ومن سار عىل هنجه واقتفى، أما بعد: 
فإن من تأمل يف أحوال العرب قبل نزول القرآن، ثم تأمل فيها بعد نزوله، 
التي أحدثها هذا الكتاب العظيم، والذي كان  النقلة الضخمة  ليندهش من تلك 
النبي -�- يرتمجه واقًعا عملًيا يف حياته التي مّرت بأطوار وأحوال متنوعة: مع 
الصديق والعدو، والقريب والبعيد، واملؤمن والكافر، والسلم واحلرب، والفرد 

واجلامعة، والزوج والولد.
ويتساءل املؤمن - وهو يوقن أن هذا القرآن بحروفه ومعانيه هو نفسه الذي 
تربى عليه اجليل األول - ملاذا تأخرت األمة عن ركب املجد؟ وملاذا أصبحت هنًبا 
يسيطر  وملاذا  وتتفرق؟  تتناحر  وأحزاًبا  شيًعا  عادت  وملاذا  واحلقد؟  الظلم  لقوى 
يتىل  طريٌّ  غض  أيدهيم  بني  القرآن  أن  مع  واحلرج،  والضيق  والقلق،  اهلّم  عليها 

عىل مسامعهم كام أنزل؟!

مقدمة
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املقرتح  والعالج  متعددة،  املطروحة  األسباب  فإذا  ذلك،  يف  كثرًيا  تفكرُت  لقد 
متنوع، ولكنني - ومع مرور سنني طويلة - أيقنُت أن أسباب البالء والرش - الذي 
وتدبًرا،  تالوًة،  تعاىل:  اهلل  كتاب  عن  البعد  إىل  كلها  مرّدها   - بناره  األمة  تكتوي 
عىل  للتدليل  بحاجة  ولسُت  والدول،  واألفراد،  النفس،  مستوى  عىل  له  وحتكيام 
ذلك فشواهده أكثر من أن حترص، بل الذي أود أن أؤكد عليه هو رضورة الرجوع 

إىل كتاب اهلل تعاىل رجوًعا كلًيا، وحتكيمه عىل النفس، واألفراد واملجتمعات.
بذلْت جهًدا مشكوًرا يف ربط كثري  الكريم قد  القرآن  ولئن كانت مجعيات حتفيظ 
أّدت بذلك مرحلة من أهم مراحل  املسلمني بكتاب اهلل تعاىل، فإهنا قد  أبناء  من 
ربط األمة بالقرآن العظيم، وهي وسيلة إىل املرحلة الكربى، والغاية العظمى من 

نزول هذا القرآن، أال وهي تدبره، وربط القلب به.

قال تعاىل:   نث ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچمث 
ص: ٢٩، وقال سبحانه:نث چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ڳ   گ   گ    گ    گ   ک   وعال:نث  جل  وقال   ،  8٢ النساء:  مث  ڈ   ڈ  
ڳ  ڳ  مث حممد: ٢4.

القرآن  قارئ  ورضورة  بل  وفضله،  التدبر،  أمهية  بيان  مقام  يف  هنا  ولسُت 
ولكنها  اآلتية،  الصفحات  يف  األعالم  األئمة  كلامت  عنه  ستحدثنا  ما  فهذا  له، 
التدبر  مركز  إصدارات  من  األول  هو  الذي  اإلصدار  هذا  يدي  بني  كتبتها  كلمة 

العلمية والرتبوية. لالستشارات 
والتي  تدبر(،  )جوال  بواسطة  أرسلْت  نصية  رسائل  هو  الكتاب  وأصل 
انطلقت يف غرة رمضان 14٢8هـ، ضمن مرشوع شامل لربط األمة بتدبر القرآن 
من  كبري  عدد  من  وصلت  كريمة  القرتاحات  استجابٌة   - أيًضا   - وهو  الكريم، 
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لونا مسؤولية كبرية  باآلالف واحلمد هلل - والذين محَّ تدبر - وهم  أعضاء جوال 
كانت  التي  واقرتاحاهتم  بمالحظاهتم  وتواصلهم  معنا،  اشرتاكهم  خالل  من 

وسيكون هلا أثر يف الرقي هبذه اخلدمة التي نسأل اهلل تعاىل أن يبارك فيها.
اإلصدار،  هذا  إخراج  يف  اجتهدوا  الذين  اإلخوة  مجيع  أشكر  اخلتام،  ويف 
والذي نرجو اهلل تعاىل أن يتبعه إصدارات أخرى تسهم يف تفعيل عبادة التدبر يف 
هلل  واحلمد  الكرام،  القراء  وتقويم  تسديد  عن  يستغني  ال  وهو  املسلمني،  نفوس 

رب العاملني .

 

مقدمة

وكتبه 

أ.د.نارص بن سليامن العمر

شعبان 1429هـ
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احلمد هلل ، والصالة والسالم عىل رسول اهلل ، وعىل آله وصحبه ومن اهتدى 
هبداه،  أما بعد : 

فبني يديك  أهيا القارئ الكريم  ثمرٌة اجتمع عىل سقيها أئمة أكابر ، وعلامء، 
الثمرُة   هذه  تستمد     ، واحلارض  الغابر  يف  تعاىل  اهلل  لكتاب  وحمبون  علم،  وطلبة 

بركتها من بركة الكتاب الذي فتَح هلؤالء األئمة والفضالء باَب التدبر والتأمل.
وما الكتاب  الذي بني يديك  إال أثٌر من آثار بركة هذا الكتاب العظيم ، فام 
إن انطلق جوال تدبر القرآن الكريم يف رمضان عام 14٢8هـ ،  إال واهنالت علينا 
االقرتاحات بجمع حمتوى رسائل هذا اجلوال يف كتاب ، فكانت هذه )املجموعة 

األوىل( من هذه الرسائل بني يديك.
والكتاُب  أيضًا  أثٌر طيب من آثار التواصل بيننا وبني اإلخوة املشاركني معنا 
يف هذا اجلوال  الذين نفتخر هبم مجيعًا ،  ونعتز بتواصلهم،  بل نحن ممنونون هلم 

بام حتقق هلذا اجلوال من السمعة الطيبة  بعد فضل اهلل تعاىل .
إننا نقدم هذا الكتاب ألهل القرآن ، بل ألمة اإلسالم :
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التقدم خطوة مهمة نحو  استثناء  يف  بال  املسلمني   ليكون عونًا جلميع   - 1
تدبر كالم رهبم جل وعال ،  ليصبح واقعًا ُمعاشًا.

٢-  نقدمه ،  ونحن نرجو أن يستفيد من هذا الكتاب : اإلماُم ، واملأموُم ، 
الكريم يف املدارس  القرآن  وخطيُب اجلمعة ، والدعاة يف كلامهتم ، ومعلمو مادة 

،وحلق ودور حتفيظ القرآن الكريم.
3 - ليكون برهانًا عمليًا واضحًا عىل أن القرآن فيه الشفاء ألمراض القلوب، 

وفيه العالُج الناجع ملشاكل األمة كلها.
4 - ليكون لبنًة يف بناٍء كبري ، وجهوٍد مباركة ، بدأْت تربز وتظهر ، كلها تنادي 
والتالوة  احلفظ  عىل  االقتصار  من  بداًل   ، آياته  وتدبر   ، اهلل  كتاب  إىل  العودة  برضورة 

فقط.
وأود  بني يدي هذا احلصاد  أن أضع النقاط عىل احلروف بخصوص حمتوى 

الرسائل التي احتواها هذا الكتاب ،وذلك فيام ييل :
1-  حرصنا كل احلرص عىل توثيق مجيع الرسائل ، وخصوصًا ما كان منها منسوبًا 
مصدر  من  أو   ، املصدر  نفس  من  إما  مصنفات؛   هلم  الذين  األموات   األعالم  ألحد 

فرعي.
وقد يفوتنا التوثيق  يف أحيان قليلة؛  ألن الرسالة قد تكون وصلتنا من أحد 
غري  كتاب  من  ُأِخذْت  تكون  وقد   ، العلامء  ألحد  فنسبها    ، الثقات  العلم  أهل 

مشهور للمصنف ،  أو صيغت باملعنى ، أو لغري ذلك من األعذار)1 (.
٢-   ما كان من الرسائل عن املعارصين ، وُنقلْت عنهم سامعًا ، أو كتبوا هبا 

إلينا ، فهذه يصعب توثيقها ، بل نرجو أن يكون ذكرها يف جوال تدبر توثيقًا هلا.
يعني  فهذا   ، التوثيق  من  ُغْفاًل  الرسائل  بعض  الكريم  القارئ  وجد  إذا   -  3

1- وسنحاول استدراك ذلك يف الطبعة القادمة ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ .
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أهنا من حترير اللجنة العلمية يف اجلوال ،  هذا هو األصل ، ويندر أن يشذ يشء عن 
ذلك.

مع   ، ملعارصين  التأمالت  بعض  نسبة  يف  اإلخوة  بعض  علينا  َعتَِب    -4
هذا  عن  وجوابنا    ، املتقدمني  لبعض  كالمًا  توافُق  ومضموهنا   فكرهتا  يف  كوهنا  

من وجهني:
األقدمني،   عن  والتدبر  التأمل  نقل  يكون  أن  عىل  جدًا  حريصون  أننا   : األول 
والعلامء  األئمة  تأمالت  مجيع  عىل  االطالع  إذ  ؛  حال  كل  يف  لنا  يتأتى  ال  هذا  لكن 

عسرٌي جدًا.
الثاين : أنَّ توارد األفكار والتأمالت بني الناس  ومنهم أهل العلم  معروٌف 
اِح احلديث ، وكلامت أهل  ومشهور ،  وهذا ظاهر ملن يقرأ يف كتب املفرسين وُشّ
السلوك ، كام أنه حيتمل أن يكون ذلك التأمل قد مّر باملعارص يف قراءة قديمة له ، 

فعلق بذهنه فصاغه بأسلوبه ، مع أننا نرى أن األمَر يسري  إن شاء اهلل .
الكريم   للقارئ  سيظهر  كام  الرسائل   مصادر  يف  التنوع  عىل  حرصنا   -  5
فاستفدنا من كتب التفاسري ، والسلوك ، والفقه ، والفتاوى ، وغريها ، باإلضافة 
الفضيلة املشايخ ، وإخواننا املشرتكني )أعضاء أرسة جوال  إىل تواصل أصحاب 

تدبر (.
عىل  احلث  يف  العلِم  أهل  كلامِت  من  طيبٍة  مجلٍة  بنقِل  الكتاُب  ر  ُصدِّ   -6
وتأصياًل   ، الكتاب  يدي  بني  مهاًم  مدخاًل  لتكون  ؛  وأمهيته  حقيقته  وبيان  التدبر، 

هلذا املوضوع.
، وحسب  الكريم  القرآن  ترتيب سور  الرسائل عىل حسب  ترتيب  تم    -7

ترتيب اآليات داخل السورة ،  ليسهل الوصول إىل الفائدة املرجوة.
وال خيفى أن بعض الرسائل تتضمن أكثر من آية ، فهنا نراعي أول آية وردت 
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يف الرسالة ، فنذكرها يف موضعها. 
8-  قد حتال الرسالة عىل أكثر من طبعة واحدة للكتاب الواحد كتفسري ابن 
كثري، والقرطبي ،وهذا يعود إىل أن املتواصلني معنا حييلون عىل الطبعات التي بني 
أيدهيم  وهي كثرية،  ولعل هذا يستدرك  إن شاء اهلل  يف طبعٍة قادمة ،بحيث توحد 

اإلحالة إىل طبعة واحدة.  
وقبل أن أختم هذه املقدمة، فإنني أود أن أقدم وافر الشكر ، والدعاء لكلٍّ 

من:
الذين   ، للقرآن  العلم واملحبني  العلامء ،وطالِب  الفضيلة من  أ-  أصحاِب 
الشكر  منا وافر  فلهم   ، تعاىل  اهلل  تأمالهتم يف كالم  ، وإرسال  بتواصلهم  أكرمونا 

والتقدير ، وهم  واهلل  مصدر فخر واعتزاز لنا يف هذا اجلوال.
ب-  إخواننا الذين ينبهوننا عىل ما يقع من أوهام ، أو أخطاء  غري مقصودة  
يف  عليهم  الرسائل  أثر  ببيان  أو   ، باقرتاحاهتم  معنا  يتواصلون  الذين   : وكذلك 

حياهتم وواقعهم.
 ، اجلوال  هذا  عىل  الداللة  يف  سببًا  كانوا  الذين    ، األخفياء  النفر  أولئك  ج-  
فاشرتك بسببهم أناٌس آخرون ،  يف هذا املرشوع اخلريي املحض ، والذي ال هيدف 
إىل أي وجهة جتارية بحمد اهلل ، بل الغرض األكرب منه هو تفعيل أثر القرآن يف واقع 

األمة.
القراء  مع  التواصل  أبواب  من  بابًا  الكتاب  هذا  يكون  أن  نأمل   .. وختامًا 
الفضالء  ونخص إخواننا أعضاء أرسة تدبر  والذين لن نعدم منهم  إن شاء اهلل  

تواصاًل ببيان املالحظات ، أو تكميل البناء ، عىل أحد هاتني الوسيلتني :
    tadabbor@gmail.com : 1-  الربيد اإللكرتوين

٢- اجلوال اخلاص بالتواصل عرب الرسائل فقط :  053٢000٩67
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 ، وخاصته  اهلل  أهل  هم  الذين    ، القرآن  أهل  من  مجيعًا  جيعلنا  أن  تعاىل  اهلل  نسأل 
واحلمد هلل رب العاملني ، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا وسيدنا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني .

وكتبه / د.عمر بن عبداهلل املقبل

أستاذ احلديث املساعد بكلية الرشيعة

القصيم جامعة 

واملرشف العلمي عىل جوال تدبر

شعبان 1429هـ
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ر آياته إال  1-  إن هذا القرآن قد قرأه عبيٌد وصبياٌن ال علم هلم بتأويله ، وما تدبُّ
لقد  ليقول:  أحدهم  إن  حتى  حدوده،  وإضاعة  حروفه  بحفظ  هو  وما  باتباعه، 
قرأت القرآن فام أسقطت منه حرفًا وقد - واهلل - أسقطه كله، ما ُيرى القرآن له 

يف خلق وال عمل. 
احلسن البرصي/فهم القران ،ص : )276(

٢- تدبر كتاب اهلل مفتاح للعلوم واملعارف، وبه يستنتج كل خري وتستخرج منه 
مجيع العلوم، وبه يزداد اإليامن يف القلب وترسخ شجرته. 

ابن سعدي/ تفسريه )ص 189(

أن يكون  فإنه البد  أو غريمها  أو احلساب  الطب  قرأ كتابًا يف  أنه من  3- قد علم 
راغبًا يف فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن يقرأ كتاب اهلل تعاىل، الذي به هداه، وبه 
يعرف احلق والباطل، واخلري والرش؟ فإن معرفة احلروف بدون املعاين ال حيصل 
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معها املقصود، إذ اللفظ إنام يراد للمعنى. 
ابن تيمية /جمموع الفتاوى )7/74(

وتصدع،  تشقق  بل  خلشع،  القرآن  عليه  نزل  لو  شاهق،  عظيم،  جبل  تأمل!   -4
وقلبك هذا، الذي هو  يف حجمه  كقطعة صغرية من هذا اجلبل، كم سمع القرآن 

وقرأه؟ ومع ذلك مل خيشع ومل يتأثر! والرس يف ذلك كلمة واحدة: إنه مل يتدبر. 

أ.د.نارص العمر

5- من مفاتيح التدبر التأين يف القراءة: فقد روى الرتمذي وصححه أن أم سلمة 
نعتت قراءة النبي -�-؛ فإذا هي قراءة مفرسة حرفا حرفا، وهذا كقول أنس - 
ابن أيب مليكة: سافرت  النبي -�- مدًا. وقال  البخاري -: كانت قراءة  كام يف 
مع ابن عباس، فكان يقوم نصف الليل، فيقرأ القرآن حرفًا حرفا، ثم يبكي حتى 

تسمع له نشيجًا. 

6- »عليك بتدبر القرآن حتى تعرف املعنى، تدبره من أوله إىل آخره، واقرأه بتدبر 
حارض،  بقلب  اقرأه  غافل،  بقلب  تقرأه  ال  والفائدة،  العمل  يف  ورغبة  وتعقل، 
واضح للعامة   – بحمد اهلل   – واسأل أهل العلم عام أشكل عليك، مع أن أكثره 

واخلاصة ممن يعرف اللغة العربية«.
ابن باز/ فتاواه  25/9

7-  إياك - يا أخي - ثم إياك، أن يزهدك يف كتاب اهلل تعاىل كثرة الزاهدين فيه، 
وال كثرة املحتقرين ملن يعمل به، ويدعو إليه، واعلم أن العاقل، الكيس، احلكيم، 
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ال يكرتث بانتقاد املجانني. 
الشنقيطي/ أضواء البيان 5/1

8- »ينبغي للقارئ أن يكون شأنه اخلشوع، والتدبر، واخلضوع، فهذا هو املقصود 
املطلـوب، وبه تنشـرح الصـدور، وتستنري القلـوب، وقد بات مجاعة من السلف 

يتلـو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة، أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة«. 
النووي/ األذكار النووية ص 150

القرآن استعرضه، فكان كاملرآة يرى هبا ما حسن من  إذا تال  العاقل  ٩- »املؤمن 
رغب  مواله  فيه  رغب  وما  خافه،  عقابه  من  مواله  به  خوفه  فام  قبح،  وما  فعله 
ما قارهبا - فقد تاله حق تالوته، وكان  أو  فيه ورجاه، فمن كانت هذه صفته - 
والديه  وأهله، وعاد عىل  نفسه،  ونفع  وحرزًا،  وأنيسًا  وشفيعًا،  القرآن شاهدًا  له 

وولده كل خري يف الدنيا واآلخرة«. 
اإلمام اآلجري/ أخالق محلة القران ص : )27(

10- »من النصح لكتاب اهلل: شدُة حبه وتعظيُم قدره، والرغبة يف فهمه، والعناية 
يفهم  الناس  من  الناصح  وكذلك  عنه،  يفهمه  أْن  مواله  أحبَّ  ما  لفهم  بتدبره؛ 
وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه، عني بفهمه؛ ليقوم عليه بام كتب به 
به كام حيب  أمر  بام  ليقوم هلل  بفهمه؛  يعنى  ربه،  لكتاب  الناصح  فكذلك  إليه،  فيه 

ب بآدابه«.  ويرىض، ويتخلق بأخالقه، ويتأدُّ
ابن رجب/ جامع العلوم واحلكم ص : )76(

 70 )قرابة  والدي  زرت  جامعي(:  )أستاذ  تدبر  أرسة  أعضاء  أحد  يقول   -11
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إذا طار  أفرح  وأنا   ، اهلل  فقال: نمت بحمد  نومه؟  املستشفى فسألته عن  سنة( يف 
عني النوم! فقلت: مل؟ فقال: ألعيش مع كالم ريب! فقلت: كم تقرأ؟ قال: سبعة 
التدبر والسؤال،  يقول هذا األستاذ: وأنا ال أعرف عن قراءة والدي إال  أجزاء! 

والتكرار، والوقوف الطويل عند اآليات.

1٢- »إذا عظم يف صدرك تعظيم املتكلم بالقرآن، مل يكن عندك يشء أرفع، وال 
وفهم  وعز-،  جل   - اهلل  كالم  استامع  من  أحىل  وال  ألذ،  وال  أنفع،  وال  أشف، 
عىل  القول  فحب  قائله،  تعاىل-  كان-  إذ  وإجالال؛  له،  وحبا  تعظيام  قوله  معاين 

قدر حب قائله«. 
احلارث املحاسبي/ فقه القران ،ص : )302(

13- »وقد أعلم اهلل تعاىل خلقه أن من تال القرآن، وأراد به متاجرة مواله الكريم، 
فإنه يربحه الربح الذي ال بعده ربح، ويعرفه بركة املتاجرة يف الدنيا واآلخرة«.

اإلمام اآلجري/ أخالق محلة القرآن ص: )2(

14- »ما أحسن وقع القرآن، وبلَّ نداه عىل القلوب التي ما حتجرت، وال غلب 
احلياة  هنر  واهلل  هو  واإلحلاد!  والزندقة  والنفاق  والكفر  والبطر،  األش  عليها 
تعاىل،  هلل  والتقوى  باإليامن،  يغذهيا  به،  واملؤمنني  له،  القابلني  قلوب  عىل  املتدفق 

وحيميها من التعفن والفساد، وحيملها عىل كل خري وفضيلة«.
الشيخ صالح البليهي/ اهلدى والبيان يف أسامء القرآن 

حرية  يف  ورصت  األمور،  عليك  واشتبهت  الطرق،  عليك  التبست  »إذا   -15
عىل  وقف  فيه،  حرية  ال  الذي  القرآن  إىل  فارجع  صدرك،  هبا  وضاق  أمرك،  من 
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املؤمنني  إليه  اهلل  ندب  ما  وإىل  والوعيد،  والوعد  والرتهيب،  الرتغيب  دالئله من 
من الطاعة وترك املعصية، فإنك خترج من حريتك، وترجع عن جهالتك، وتأنس 

بعد وحشتك، وتقوى بعد ضعفك«. 
نرص بن حييى بن أيب كثري

16- من موانع فهم القرآن والتلذذ به: »أن يكون التايل مرصًا عىل ذنب، أو متصفًا 
مثل  فالقلب  وصدئه،  القلب  ظلمة  سبب  ذلك  فإن  مطاع،  هبوى  مبتىل  أو  بكرب، 
املرآة،  التي ترتاءى يف  الصور  القرآن مثل  الصدأ، ومعاين  املرآة، والشهوات مثل 

والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل اجلالء للمرآة«.
                                                                                 ابن قدامة/  خمترص منهاج القاصدين،ص : )45(

17- »البكاء مستحب مع القراءة، وطريق ذلك: أن حيرض قلبه احلزن، فمن احلزن 
ينشأ البكاء، وذلك بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد، واملواثيق والعهود، ثم 
حزن  حيرضه  مل  فإن  ويبكي،  حمالة  ال  فيحزن  وزواجره،  أوامره  يف  تقصريه  يتأمل 

وبكاء، فليبك عىل فقد احلزن والبكاء، فإن ذلك أعظم املصائب«. 

أبو حامد الغزايل/ إحياء علوم الدين 37/2

ب به العبد إىل اهلل تعاىل ِمَن النَّوافل: كثرة تالوة القرآن،  18- »ومن أعظم ما ُيتقرَّ
ما  اهلل  إىل  ب  تقرَّ لرجل:  األرت  بن  خباب  قال  ٍم،  وتفهُّ ٍر  وتدبُّ ر  بتفكُّ وسامعه 

استطعَت، واعلم أنَّك لن تتقرب إليه بيشٍء هو أحبُّ إليه من كالمه«. 
ابن رجب /جامع العلوم و احلكم ص 364
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تراجع  أن  إىل  حتتاج   – وأحواهلا  مواقعها  من  كثري  يف   - اإلسالم  أمة  »إن   -1٩
نفسها يف موقفها من قرآن رهبا ؛ فإن كثريًا منهم جيهلون أن للقرآن العظيم تأثريًا 
حقيقيًا يف حياهتم املعاشية واملدنية، يتشككون ويرتددون يف أثره يف حتقيق السعادة 

املنشودة يف الدين والدنيا معًا«. 
د.صالح ابن محيد 

٢0- قيل ليوسف بن أسباط: بأي يشء تدعو إذا ختمت القرآن؟ فقال: أستغفر 
إىل  فأعدل  املقت،  خشيت  األعامل  من  فيه  ما  تذكرت  ثم  ختمته،  إذا  ألين  اهلل؛ 

والتسبيح.  االستغفار 
إحياء علوم الدين 55/2

٢1- فتدبر القرآن إن رمَت اهلدى *  فالعلم حتت تدبر القرآِن 
ابن القيم/ رشح القصيدة النونية ص 315

٢٢- »من تدبر القرآن طالبا اهلدى منه؛ تبني له طريق احلق«. 
ابن تيمية / الواسطية ص8 

الذي  احلق  بيان  سبيل  يف  اجلهاد  من  طويلة  سنني  بعد  جاءت  اإلمام  هذا  وكلمة 
كان عليه سلف هذه األمة، والرد عىل أهل البدع، فهل من معترب؟! 

٢3- »وليس يف القرآن لفظ إال وهو مقرون بام يبني به املراد، ومن غلط يف فهم 
القرآن فمن قصوره أو تقصريه«.                                                

           ابن تيمية/ جمموع الفتاوى 474/20
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٢4-»مع أمهية حفظ القرآن الكريم، إال أننا نجد أمرًا غريبًا يف عاملنا اإلسالمي، 
حيث إن فيه مئات األلوف من املدارس التي تعتني بحفظ القرآن، عىل حني أننا 

ال نكاد نجد مدرسة واحدة متخصصة بتدبره وفهمه والتفكر فيه!«. 
بكار أ.د.عبدالكريم 

وشفاء،  ورمحة،  ونور،  هدى،  القرآن  بأن  أتؤمن  مسلم:  أي  سألت  لو   -٢5
أن  علمت  إذا  تأسف  ولكنك  نعم!   :- تردد  وبال   - ألجابك  للقلب؟  وحياة 
الكثري من املسلمني ال يعرف القرآن إال يف »رمضان«! فإنَّ حال هذا يف احلقيقة 
هي كمن يعلن عن استغنائه عن هدى اهلل، ونوره، ورمحته، وشفائه، وحياة قلبه 

أحد عرش شهرا!
د.عمر املقبل

بالذنوب  املألى  النفس  ذو  وأنا   - رأيت  ما  هو!  إال  إله  ال  الذي  »فواهلل   -٢6
والعيوب - أعظم إالنة للقلب، واستـدرارا للدمع، وإحضـارا للخشية، وأبعث 

عىل التوبة، من تالوة القرآن، وسامعه«. 
عبداحلميد بن باديس

٢7- قال ابن مسعود: )اقرؤوا القرآن وحركوا به القلوب، وال يكن هم أحدكم 
حزب  يكون  أن  للقلوب  املحركة  »التدبر«  قراءة  عىل  يعني  فمام  السورة(  آخر 
يوميا،  جزء  حتديد  من  بدال  فمثاًل:  القراءة(،  )مقدار  ال  القراءة(  )وقت  القارئ 

يكون نصف ساعة يوميا؛ لئال يكون اهلّم آخر السورة. 
الربادي عبدالكريم 
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٢8- »إذا كان كالم العامل أوىل باالستامع من كالم اجلاهل، وكالم الوالدة الرؤوم 
أوىل  فكالمه  الرمحاء،  وأرحم  العلامء  أعلم  فاهلل  باالستامع من كالم غريها،  أحق 

كالم باالستامع، والتدبر، والفهم«. 
احلارث املحاسبي/ فهم القران ص 247

٢٩- »ومن أصغى إىل كالم اهلل، وكالم رسوله -�- بعقله، وتدبره بقلبه، وجد 
فيه من الفهم، واحلالوة، واهلدى، وشفاء القلوب، والربكة، واملنفعة ما ال جيده يف 

يشء من الكالم؛ ال نظاًم، وال نثرا«. 
ابن تيمية/ اقتضاء الرصاط 384/1

القرآن، وتدبره،  القلب ويصده عن فهم  الغناء، فهو »يلهي  التدبر:  30- من موانع 
والعمل بام فيه؛ فالقرآن والغناء ال جيتمعان يف القلب أبدا؛ ملا بينهام من التضاد، فالقرآن 
ينهى عن إتباع اهلوى، ويأمر بالعفة، وجمانبة الشهوات، والغناء يأمر بضد ذلك كله، 

وحيسنه، وهييج النفوس إىل الشهوات، فيثري كامنها، وحيركها إىل كل قبيح«. 
ابن القيم/إغاثة اللهفان ص248

31- أجريت دراسة سلوكية عىل )185 سجينا( ممن حفظ القرآن داخل السجن، 
واستفادوا من العفو املرشوط باحلفظ، عىل أنه مل يعد منهم أحد إىل سابق عهده، 

وأن نسبة العودة )%0( 
د.سليامن الصغري/كتاب عظمة القرآن

يتجىل يف جلباب  فتارة  لعباده بصفاته:  فيه  اهلل  »القرآن كالم اهلل، وقد جتىل   -3٢
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اهليبة والعظمة واجلالل، فتخضع األعناق، وتنكرس النفوس، وتارة يتجىل بصفات 
اجلالل والكامل فيستنفد حبه من قلب العبد قوة احلب كلها، بحسب ما عرفه من 

صفات مجاله وكامله«. 
ابن القيم/الفوائد : 69

33- »فمن تدبر القرآن، وتدبر ما قبل اآلية وما بعدها، وعرف مقصود القرآن تبني 
له املراد، وعرف اهلدى والرسالة، وعرف السداد من االنحراف واالعوجاج«.

ابن تيمية/ جمموع الفتاوى 94/15

34- »وإين أحثكم أهيا الشباب عىل احلرص التام عىل تدبر القرآن ومعرفة معانيه؛ 
ألن القرآن إنام نزل ليدبَّر الناس آياته، وليتذكروا به؛ إذ ال فائدة بتالوة اللفظ دون 

فهٍم للمعنى، وإذا أشكل عليكم يشء فاسألوا عنه«.

ابن عثيمني/ لقاءات الباب املفتوح – رقم )171( 

بالتدبر  العناية  سبيل  عىل  تكون  أَّال  جيب  ولكن  مهمة،  بالتجويد  العناية   -35
والفهم لكالم اهلل:

العلوم عن حقائق  الناس من  أكثر  به  تيمية: »وال جيعل مهته فيام حجب  ابن  قال 
القرآن: إما بالوسوسة يف خروج حروفه، وترقيقها، وتفخيمها، وإمالتها، والنطق 
باملد الطويل والقصري واملتوسط وغري ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع هلا عن 

فهم مراد الرب من كالمه« 
جمموع الفتاوى 50/16
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تعاىل  اهلل  رمحة  البيان  أضواء  –صاحب  الشنقيطي  الشيخ  من  سمعت  وقد   -36
فهمه؛  الصدر، وال يسهل حفظه وييرس  القرآن يف  يثبت  قوله: )ال  علينا وعليه- 
الليل  من  ورده  يرتك  ال  تعاىل  اهلل  رمحه  كان  وقد  الليل(.  جوف  من  به  القيام  إال 

صيفا أو شتاء.
الشيخ عطية سامل/ تتمة ضواء البيان 359/8

37- كان عمر-- يمر باآلية يف ورده، فتخنقه فيبكي حتى يلزم بيته، فيعوده 
الناس حيسبونه مريضًا.

مصنف ابن أيب شيبة 95/7

38- كان أبو العباس بن عطاء خيتم القرآن كثريا، إال أنه جعل له ختمة يستنبط 
منها معاين القرآن، فبقي بضع عرشة سنة، فامت قبل أن خيتمها. 

حلية األولياء 302/10

القرآن - أي حفظه - قبل أن حيتلم فهو ممن أويت احلكم صبيا«   3٩- »من قرأ 
فإذا كان هذا شأن من حفظ، فكيف بمن حفظه، ثم وضع قدمه عىل  ]ابن عباس[. 

طريق التدبر؟ إنه ألكثر حظا من احلافظ فقط. 
انظر:املدخل إىل السنن للبيهقي 38/2

40- رأى أحد طلبة العلم رجال من األتراك - ال حيسن العربية - ولكنه إذا قرأ 
له - عن  فقال  تقرأ؟  ما  معنى  تعرف  تبكي وأنت ال  فسأله: كيف  يبكي،  القرآن 

طريق املرتجم -: إنه كالم اهلل، ولكن أنتم عرب، فلامذا ال تبكون؟! 
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41- قال أبو زرعة الرازي - وسئل عن كتب فيها بدع وضالالت -: إياك وهذه 
له يف كتاب اهلل عربة  يغنيك، ومن مل يكن  ما  فيه  فإنك جتد  باألثر  الكتب، عليك 

فليس له يف هذه الكتب عربة !
اآلداب الرشعية 157/2

4٢- تأمل هذه اآليات: نث ڇ  ڇ مث النمل: ٩٢ ،  نثەئ  ەئ   وئ  وئ مث التوبة: 6  
وقال تعاىل: نث ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ مث  العنكبوت: 45 ونحوها من اآليات، 
القلوب،  به  توعظ  ما  وأنفع  أبلغ  وأنه  بالقرآن،  الدعوة  رضورة  إىل  تشري  التي 
وتتأثر به - كام هو مشاهد - وهي تشري - أيضًا - إىل أن البالغ والوعظ بكالم 

اهلل من أعظم ما ُيطلب من الرسول وأتباعه. 
العيبان فهد 

43- سألت أحد الشباب - الذين من اهلل عليهم بحفظ القرآن، والعيش معه، كام 
أحسبه - فقلت له: أنت يف بيئة عرف عنها النزاعات واخلالفات والتفرق، فكيف 
القرآن،  إليه إال اإلقبال عىل  نجوت من ذلك؟ فقال: ال أعرف سببًا أعزو األمر 
فقد رباين عىل حفظ اللسان، واإلعراض عام ال ينفعني يف اآلخرة، فأعجبني هذا 

منه، فاللهم أكثر من أمثاله. 
العقل عبدالرمحن 

بنية  نبيه عليه الصالة والسالم  العبد إىل كتاب اهلل تعاىل، وسنة  44- فإذا استمع 
صادقة عىل ما حيب اهلل، أفهمه كام حيب، وجعل له يف قلبه نورًا.

القرطبي/اجلامع ألحكام القرآن، 11 / 176
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وارتكب  يرتدع،  فلم  نواهيه  وزجرته  ينتفع،  فلم  القرآن  علم  أويت  ومن   -45
من اإلثم قبيحًا، ومن اجلرائم فضوحًا ؛ كان القرآن حجة عليه، وخصام لديه، 

قال - � -: )القرآن حجة لك أو عليك(. 
القرطبي/ اجلامع ألحكام القرآن 1 / 2

ألن  املفهوم؛  أوىف  ملعانيه  الفهم  كان  العلوم،  أشف  العزيز  القرآن  كان  ملا   -46
شف العلم برشف املعلوم.

ابن اجلوزي/ زاد املسري، 1 / 3

يف  رغبته  تنقص  قلبه،  صالح  لطلب  القصائد  سامع  من  أكثر  من  جتد  ولذا   -47
سامع القرآن حتى ربام كرهه.

ابن تيمية/ اقتضاء الرصاط املستقيم 442/1

48- »قيل لعيسى بن وردان: ما غاية شهوتك من الدنيا؟ فبكى، ثم قال: أشتهي 
أن ينفرج يل عن صدري، فأنظر إىل قلبي ماذا صنع القرآن فيه وما نكأ؟« .

فتأمل - يا مؤمن - كيف كان السلف يعتنون بالتفتيش عن أثر القرآن يف قلوهبم؟ 
وقارنه بالواقع! 

املتمنني البن أيب الدنيا: )49(

حروفه  تعليم  وعلمه«  القرآن  تعلم  من  »خريكم   :-�- قوله  يف  دخل   -4٩
ومعانيه مجيعا، بل تعلم معانيه هو املقصود األول من تعلم حروفه، وذلك الذي 
»تعلمنا  وغريمها:  عمر  بن  اهلل  وعبد  اهلل،  عبد  بن  جندب  قال  كام  اإليامن،  يزيد 
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تتعلمون  ثم  القرآن،  تعلمتم  وأنتم  إيامنا،  فازددنا  القرآن،  تعلمنا  ثم  اإليامن، 
اإليامن، وهلذا كانوا يبقون مدة يف حفظ السورة«. 

ابن تيمية/ الفتاوى 304/13

50- قال البقاعي - مبينا تناسق ما قبل اآلية مع ما بعدها -: »ومن تدبر االبتداء 
عرف اخلتم، ومن تأمل اخلتم الح له االبتداء«.

التي  اآلية  ختام  رس  عرف  فيها  هو  التي  اآلية  بداية  تدبر  من  أن  كالمه:  ومعنى 
التي  باآلية  ارتباطها  له  ظهر  فيها  هو  التي  اآلية  ختام  تأمل  من  وكذلك  قبلها، 

بعدها، وظهور هذا وخفاؤه يتفاوت بحسب علم اإلنسان وقوة تدبره. 
نظم الدرر 1//97  /  روائع إقبال: )158(

51-  تقول عائشة برجت هوين - امرأة إنجليزية - وهي تصف قصة إسالمها: 
»لن أستطيع - مهام حاولت - أن أصف األثر الطيب الذي تركه القرآن يف قلبي، 
الثالثة من القرآن، حتى وجدتني ساجدة خلالق  فلم أكد أنتهي من قراءة السورة 
مررنا  مرة  كم  والسؤال:  اإلسالم؟«.  يف  يل  صالة  أول  هذه  فكانت  الكون،  هذا 

هبذه السور العظيمة، وماذا أحدثت يف نفوسنا؟ 
قالوا عن اإلسالم، ص: )287(

تدبر  عىل  املسلمني  حيث  وهو  عمره  آخر  يف   - إقبال  حممد  الشاعر  قال   -5٢
من  أكثر  إنه  فحسب،  بكتاب  ليس  إنه  وأدين:  به  أؤمن  ما  لكم  »أقول  القرآن-: 
إنه كتاب  العامل،  القلب تغري اإلنسان، وإذا تغري اإلنسان تغري  ذلك، إذا دخل يف 

حي خالد ناطق، إنه حيتوي عىل حدود الشعوب، واألمم، ومصري اإلنسانية«. 
روائع إقبال: )158(
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53- تأمل كيف تكون قوة الصلة بالقرآن! يف حمارضة واحدة فقط استدل سامحة 
الشيخ ابن باز - رمحه اهلل - فيها بأكثر من مئة آية. 

عن تلميذ الشيخ: د.عمر العيد

54- من أعظم الغبن أن خيربنا اهلل يف كتابه بأن جنته - التي أعدها لعباده املتقني- 
عرضها الساموات واألرض، ثم ال جيد أحدنا فيها موضع قدم! 

صالح املغاميس

55- إن حتويل القرآن إىل أحلان منغومة فحسب، يستمع إليه عشاق الطرب، هو الذي 
جعل اليهود والنصارى يذيعون القرآن يف اآلفاق، وهم واثقون أنه لن حييي موتى! 

حممد الغزايل/ مقدمة: فقه السرية: 7، 8

َمِة أنه مهام تأنق اإلنسان يف حتبري العبارات -وهو يوضح  56- من القضايا املسلَّ
معاين كالم اهلل- فام هو إال كالرشح لشذرة من معانيه الظاهرة، وكالكشف للمعة 
عليه  اشتمل  ما  مجيع  استيفاء  عىل  ألحد  قدرة  ال  إذ  الباهرة،  أنواره  من  يسرية 

الكتاب، وما تضمنه من لب اللباب. 
مجال الدين القاسمي/ قدمة تفسريه )حماسن التأويل( 5/1

الرابحني، وصفات  57- »ومن تدبر كتاب اهلل، وأكثر من تالوته عرف صفات 
اخلارسين عىل التفصيل« 

ابن باز - معلقًا عىل سورة العرص/ جمموع فتاوى ابن باز 95/5
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 36 من  أكثر  إليه  وأضيف  مرة   130 من  أكثر  القرآن  يف  القلب  ذكر  ورد   -58
ذلك  ومع  اجلوارح،  ملك  وأنه  حمله،  عظيم  عىل  دال  ذلك  وكل  ووصفا،  عمال 
وينشغلون  فيها،  اهلل  حق  يتعلمون  وال  يزكوهنا،  فال  لقلوهبم؛  العباد  إمهال  نرى 

عنها بأعامل اجلوارح وهي األصل.
د.حممد اخلضريي
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5٩- »وصف اهلل تعاىل نفسه بعد قوله نث   پ  پمث   بأنه نث ڀ  ڀمث 
ألنه ملا كان يف اتصافه بـ نث   پ  پمث  ترهيب، قرنه بـ نث ڀ  ڀ  مث ملا 
تضمنه من الرتغيب؛ ليجمع يف صفاته بني الرهبة منه والرغبة إليه، فيكون أعون 

عىل طاعته وأمنع«. 
القرطبي/ اجلامع ألحكام القرآن )139/1(

60- ما أحسنها من تربية يربينا هبا ربنا، ملا أثبت يف سوره الفاحتة أن احلمد كله له؛ 
علل ذلك بأنه نث   پ  پ مث ونث ڀ  ڀ  مث      أو نث ٺ  ٺ    ٺ مث. 

وهبذا تطمئن القلوب، وتنقاد النفوس، ويزداد إقباهلا عىل ما أمرت به.
د.حممد اخلضريي

بلغ:                        حتى  فقرأ  املغرب،  الثوري  سفيان  بنا  صىل  زفر:  بن  مزاحم  قال   -61
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نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث    الفاحتة: 5 بكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقرأ: 
نث پ  پمث.

حلية األولياء 17/7

6٢- قال حممد بن عوف احلميص: رأيت أمحد بن أيب احلواري قام يصيل العشاء، 
ٿمث    ٿ   ٿ   ٿ   نث    إىل  مث     پ  پ   پ  پ   نث  بـ  فاستفتح 
الفاحتة: 5، فطفت احلائط كله، ثم رجعت، فإذا هو ال جياوزها ثم نمت، ومررت يف 

السحر، وهو يقرأ:نث   ٿ  ٿ  مث    فلم يزل يرددها إىل الصبح. 
سري أعالم النبالء )12 /87(

63- صليت خلف الشيخ عبدالرمحن الدورسي - رمحه اهلل - كثريًا، فام أذكر أنه استقامت 
له قراءة الفاحتة بدون بكاء، خصوصًا عند قوله تعاىل:نث  ٿ  ٿ  ٿٿمث 

د.عبدالعزيز بن حممد العويد 

64- قال ابن تيمية رمحه اهلل: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون عىل مرضاته 
تعاىل، ثم رأيته يف الفاحتة:نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث الفاحتة: 5 . 

مدارج السالكني )73/1(

65- قدم العبادة عىل االستعانة يف قوله تعاىلنث ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث الفاحتة:5 ؛
ألن العبادة قسم الرب، وحقه،  واالستعانة مراد العبد، ومن الطبيعي أن يقدم العبد 
ما يستوجب رضا الرب ويستدعي إجابته قبل أن يطلب منه شيئا، وهو هنا التذلل هلل 
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واخلضوع بني يديه بالعبادة فكان القيام بالعبادة مظنة استجابة طلب االستعانة.
ابن القيم/ مدارج السالكني 76/1

ٹمث  ٹ   نثٹ    الفاحتة:  دعاء  وأحكمه  وأعظمه  الدعاء  أنفع   -66
يصبه  فلم  وترك معصيته،  أعانه عىل طاعته،  الرصاط  هذا  إذا هداه  فإنه  الفاحتة: 6، 

يشء ال يف الدنيا وال يف اآلخرة. 
الطحاوي

اخلروج  »أسباب  الفاحتة:7-6  السورة  أخر  إىل  نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿمث     -67
عن الرصاط املستقيم إما اجلهل أو العناد، فالذين خرجوا عنه لعنادهم: املغضوب 
عليهم، وعىل رأسهم اليهود، والذين خرجوا جلهلهم: كل من ال يعلم احلق وعىل 
رأسهم النصارى، وهذا بالنسبة حلاهلم قبل البعثة - أي النصارى- أما بعد البعثة 
فقد علموا احلق، وخالفوه؛ فصاروا هم واليهود سواء، كلهم مغضوب عليهم«.
ابن عثيمني/ تفسري جزء عم ص23

تعاىل:  الفاحتة، وخاصة حتت قوله  العظيمة يف سورة  تأمل كم من األرسار   -68
س التفوق عىل  نثٹ   ٹ  ٹ   مث     الفاحتة:6، إهنا دعوة مجاعية للهداية، ًتُكرِّ

الـ)أنا( التي حتارص اآلخرين باخلطأ وختتص نفسها بالصواب، فهو هتاف مجاعي 
ينشد اهلداية، ويترضع إىل اهلل بتحصيلها. 

د.سلامن العودة /موقع اإلسالم اليوم. مقال: نقطة توازن
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له:  قيل   ،6 الفاحتة:  مث  ڤ     ٹ   ٹ   ٹ    نث  ربه:  بتوفيق  العبد  قال  ملا   -6٩
وهو  وحاجتك،  أربك  وفيه  مطلوبك،  هو   ٢ البقرة:  مث   پپ     پپ   ٻ    ٻ   نثٻ  

الرصاط املستقيم : نث ڀ   ڀ  ڀ  مث البقرة: ٢ القائلني: نث ٹ   ٹ  ٹڤمث 
الفاحتة: 6 واخلائفني من حال املغضوب عليهم والضالني. 

ابن الزبري الغرناطي/ الربهان يف تناسب سور القرآن: )ص 84(

عىل  واحلث  املنفقني  بمدح  الكريم  القرآن  اهتم   3 البقرة:  مث   ٿ  ٿ   ٿ   نث   -70
شتى،  كوارث  من  وسالمتها  األمم  رقي  إىل  الوسائل  أعظم  من  كان  إذ  اإلنفاق،  
وتشاد  الفقراء،  حاجات  تسد  املال  فببذل  املتفشية،  واألمراض  واجلهل،  كالفقر، 

معاهد التعليم، وتقام وسائل حفظ الصحة، إىل ما يشاكل هذا من جالئل األعامل. 

حممد اخلرض حسني/أرسار التنزيل
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ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    نثۈ   املنافقني:  عن  تعاىل  قال   -71
ې  ې  ې        ې  ى   ى  ائ  ائ مث البقرة: 14،  فتأمل كيف قالوا:  نثې        
املؤمنني  ألن  ذلك؛  بعكس  كالمهم  يكون  أن  الظاهر  مقتىض  أن  مع  مث  ې 
يشكون يف إيامن املنافقني، وقومهم ال يشكون يف بقائهم عىل دينهم؛ ألنه ملا بدا 
من إبداعهم يف النفاق عند لقاء املسلمني ما يوجب شك كربائهم يف البقاء عىل 
أهنم  عىل  يدل  ما  تأكيد  إىل  احتاجوا  قلوهبم:  أبواب  التهمة  به  وتطرق  الكفر، 

باقون عىل دينهم!
ابن عاشور/ التحرير والتنوير 287/1

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   نث   املنافقني:  عن  تعاىل  قوله  يف  »تأمل   -7٢
ذكر                       وملا  واحدًا،  فجعله  مث   ڀ  نث  قال:  كيف   ،17 البقرة:  مث  ٿ  ٺ   ٺ   
طرق  بخالف   - املستقيم  الرصاط  وهو   - واحد  احلق  ألن  مجعها؛  ٺمث   نث 
كقوله:                                    الباطل،  وجيمع  احلق  اهلل  يفرد  وهلذا  متشعبة،  متعددة  فإهنا  الباطل، 

نث ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ...آليةمث   البقرة: ٢57.
ابن القيم/ الفوائد )ص 127(

73- »يف القرآن بضعة وأربعون مثاًل، واهلل تعاىل - بحكمته - جيعل رضب املثل 
تعاىل:          قال  كام  حكمته،  يفهموا  مل  لقوم  لضالل  وسببا  فهموه،  قوم  هلداية  سببا 

گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   نث 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ مث البقرة: ٢6. 
الشنقيطي/ أضواء البيان 97/3 
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74- »الصرب زاد، لكنه قد ينفد؛ لذا أمرنا أن نستعني بالصالة اخلاشعة؛ لتمد الصرب 
وتقويه: نث ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ  مث البقرة: 45 .

د.حممد اخلضريي

75- نث ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ  مث  البقرة: 45، املعنى أن الصالة صعبة إال 
قيام وركوع  إهنا  أسلموا وجوههم هلل، والصالة من حيث  الذين  اخلاضعني  عىل 
هي  بحق  الصالة  أن  جهة  من  والصعوبة  صعوبة،  فيها  ليس  وجلوس  وسجود 
بتدبر،  القرآن  تاليا  اهلل،  رضا  مبتغيا  فيؤدهيا  حارض،  بقلب  املصيل  يدخلها  التي 
أن  دون  معنى،  كل  إىل  قصد  عن  عليها  تشتمل  التي  واألذكار  بالدعوات  ناطقا 

جتري عىل لسانه، وهو يف غفلة عن معانيها التي هي روح العبادة. 
حممد اخلرض حسني/ أرسار التنزيل

 50 البقرة:  مث   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   نثٿ    -76
نعمة   - يغرق  وهو   - عدوه  إىل  ينظر  وكونه  نعمة،  إهالكه  أو  العدو  »فإغراق 
أخرى؛ ألنه يشفي صدره؛ وعند عجز الناس ال يبقى إال فعل اهلل -  -؛ وهلذا 

يف غزوة األحزاب ُنرصوا بالريح التي أرسلها اهلل تعاىل. 
ابن عثيمني/ تفسري القرآن 125/3

77- نث   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  مث البقرة: 50 »ملا كان الغرق من أعرس املوتات 
وأعظمها شدة، جعله اهلل تعاىل نكااًل ملن ادعى الربوبية، وعىل قدر الذنب يكون العقاب، 

ويناسب دعوى الربوبية واالعتالء، انحطاط املدعي وتغييبه يف قعر املاء«.
األلويس/ رواح املعاين 1 / 310
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78- نث ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں   ں  ڻ  ڻمث البقرة: 74 فائدة 
أن  هي  منها:  صالبة  أشد  هو  ما  املوجودات  يف  أن  مع  باحلجارة  القلب  قسوة  تشبيه 

احلديد والرصاص إذا أذيب يف النار ذاب، بخالف احلجارة. 
ابن سعدي/ تفسريه  ص: 55

جيددون  اليوم  وهاهم  كثرية،  مواضع  يف  كالمه  بتحريف  اليهود  اهلل  خص   -7٩
عاملي  مرشوع  إطالق  من  إرسائيل  خارجية  وزارة  عنه  أعلنت  بام  املسلك  هذا 
لتفسري القرآن بعنوان: »قرآنت« ليكون -بزعمها- وسيلة تربوية، فعىل املسلمني 
وكشف  خلقهم  الذي  قول  جيًدا  وليتأملوا  الفخ،  هذا  يف  الوقوع  من  حيذروا  أن 

أستارهم: نث   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئمث  البقرة: 75 .

بابا أنفع هلم منه  80- إذا منع اهلل عباده املؤمنني شيئا تتعلق به إرادهتم، فتح هلم 
وأسهل وأوىل، كقوله تعاىل: نث   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   
نث   ڑ    ڑ  ک  ک    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿمث البقرة: 106، وقوله: 

ک  کمث النساء: 130، ويف هذا املعنى آيات كثرية{. ]ابن سعدي[.
فحاول - وفقك اهلل - أن تقيد بعض نظائر هذا املعنى الذي نبه إليه الشيخ 

رمحه اهلل. 
القواعد احلسان يف تفسري القرآن )ص 103(

ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   تعاىلنث  قوله  تدبر   -81
 ،10٩ البقرة:  ڻمث  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ     ڳ  
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التوفيق أقعدهم عن اإليامن، فإهنم مل حيسدوا  جتده دليال واضحا عىل أن حرمان 
غريهم عليه، إال بعد أن تبينت هلم حقيقته إذ حمال أن حيسدوا غريهم عىل ما هو 

باطل عندهم، ويف أيدهيم ما يزعمون أنه خري منه. 
اإلمام القصاب/ نكت القرآن 132/1

ۆئ   ۇئۇئ    وئ   وئ   ەئ       ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   نث  تعاىل:  قوله  يف   -8٢
ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  مث البقرة: 111 ، دليل عىل 
أن كل مدٍع دعوى حمتاج إىل تثبيتها، وإقامة الربهان عليها، وإذا كان املدعى عن 

يشء هلل : مل يقبل ذلك الربهان إال عن اهلل تعاىل؛ لقـوله يف اآلية التي قبـل هـذه: 
نث ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ مث؟ البقرة: 80 

القصاب/ نكت القرآن 136/1

ڃمث  ڄ    ڄ   نث  بصيغة:   - القرآن  يف   - الكتاب  أهل  ذكر  إذا   -83

البقرة: 1٢1، فهذا ال يذكر اهلل إال يف معرض املدح،  وإذا ذكروا بصيغة نث  ٻ  پ  

الذم، وإن قيل فيهم: )أوتوا  آل عمران: ٢3 ،فال تكون إال يف معرض  مث  پ  پ 
)أهل  جاءت  وإذا  فقط،  املمدوحون  به  يفرد  ال  لكنه  الفريقني؛  يتناول  فقد  الكتاب( 

الكتاب( عمت الفريقني كليهام.
ابن القيم/ مفتاح دار السعادة 1/ 104

84-  نث ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  جئ مث  البقرة: 1٢6، تأمل 
القرآن  يف  مطردا  جتده  واجلوع  اخلوف  وبني  والرزق،  األمن  بني  الوثيق  التالزم 
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آثار  من  ذلك  عىل  يرتتب  ملا  األمن؛  عىل  املحافظة  ووجوب  أمهية  يؤكد  مما  كله، 
للحياة  والنفيس، وأي طعم  البدين  الناس وعباداهتم واستقرارهم  كربى يف حياة 
قريش  سورة  وتدبر  والدنيا،  الدين  مشاريع  تتعثر  بل  اخلوف؟  حل  إذا  والعبادة 

جتد ذلك جليًا.
أ.د.نارص العمر

القادمة، ومل يقرص نظره  إبراهيم حيمل هم هداية األجيال  85- لقد كان نبي اهلل 
چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   ڄ   نث  فقال:  أهله،  أو  بيته،  أو  جيله،  عىل 

چ مث  البقرة: 1٢٩، فيا له من هم ما أكمله، ويا هلا من نفس ما أزكاها! 
د.حممد اخلضريي

86- نث ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ مث البقرة: ٢31، إهنا 
تربية قرآنية تؤكد عىل أن االعتداء عىل اآلخرين هو ظلم للنفس أوال؛ بتعريضها 

لسخط اهلل وغضبه. 
د.عبد العزيز العويد

العم  فيها  أدرج  حتديدًا-  األول  اجلزء  -ويف  البقرة  سورة  يف  آية  للتأمل:   -87
ۋ   ٴۇ      ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   نث  تعاىل:  قوله  هي  هي؟  فام  اآلباء،  ضمن 
ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  مث  البقرة: 133 ، قال ابن كثري رمحه اهلل: وهذا 

من باب التغليب ألن إسامعيل عم يعقوب. 
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 ،138 البقرة:  مث  ہ   ۀ   ۀ       ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   نث   -88
كام  املتدين،  عىل  وسمته  أعامله  تظهر  حيث  وجمازا،  استعارة  صبغة  الدين  فسمي 

يظهر أثر الصبغ يف الثوب. 
القرطبي/ أحكام القرآن 144/2

8٩- يف قوله تعاىل: نث ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
منها:  وجوه،  من  األمة  هذه  شف  عىل  دليل   ،143 البقرة:  مث  ڄ  ڄ   ڄ  

ي جيب أن يكون أفضل وأعدل من  وصف األمة بالعدل واخلريية، ومنها: أن املزكِّ
امُلَزّكى، ومنها: أن املزكي ال حيتاج للتزكية.

ابن عاشور/ التحرير والتنوير21/2

قوله:  دون   ،144 البقرة:  مث  ۀ  ۀ   ڻ   نث  لنبيه-�-:  تعاىل  قوله   -٩0
حتبها أو هتواها فيه داللة عىل أن ميل الرسول إىل الكعبة ميل لقصد اخلري ال هلوى 
وضع  بيت  أول  فهو  قبلة؛  يكون  بأن  اهلل  بيوت  أجدر  الكعبة  أن  وذلك  النفس، 
للناس بالتوحيد، ويف استقبال بيت املقدس أوالً، ثم التحول إىل الكعبة إشارة إىل 

استقالل هذا الدين عن دين أهل الكتاب. 
ابن عاشور/ التحرير والتنوير28/2

رباين  توجيه   ،153 البقرة:  مث  ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ    ۆئ   نث    -٩1
وجدت بركته أخت لنا فجعت بفقد والدهيا وأخيها وأختها مجيعا يف حادث، إذ 
رهبا،  بكالم  موقنة  للصالة،  ففزعت  اآلية  تذكرت هذه  املصيبة  عليها  اشتدت  ملا 
فتقسم أنه نزل عىل قلبها سكينة عظيمة خففت عليها مصيبتها. وذلك تأكيد عميل 
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عىل أثر تدبر القرآن والعمل به يف حياة العبد يف ظروفه كلها.

اآليات:                 هذه  مع  يقفوا  أن   - األسعار  غالء  ظل  يف   - الناس  أحوج  ما   -٩٢
نثٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ 
ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
يف  العرب  من  فيها  ما  فتأمل  البقرة: 155 - 157،  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  مث 

تفسري السعدي رمحه اهلل.
 

٩3- تدبر قوله تعاىل: نث وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ مث البقرة: 168،  فتسمية استدراج 
الشيطان »خطوات« فيه إشارتان:

البدعة،  من  اليسري  باليشء  يبدأ  الشيطان  وهكذا  يسرية،  مسافة  اخلطوة   ]1[
أواملعصية، حتى تألفها النفس.

يف  خطوة  أول  عند  يقف  لن  الشيطان  أن  عىل  دليل  مث    ۇئ  نث  قوله:   ]٢[
املعصية. 

العيبان فهد 

البقرة: 173، قيل يف سبب تقديم  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  مث  نث  ٩4- قال تعاىل: 
قبل  مطلوبة  والسالمة  غنيمة،  والرمحة  سالمة،  املغفرة  أن  الرحيم:  عىل  الغفور 

الغنيمة.
د.الثامرائي/ التعبري القرآين 57

املامثل  عىل  األخ  وصف  إطالق  البقرة: 178،  مث    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  نث   -٩5
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يف اإلسالم أصل جاء به القرآن؛ وجعل به التوافق يف العقيدة كالتوافق يف نسب 
التوافق يف الدين رابطة نفسانية، والتوافق يف النسب  اإلخوة بل أشد، وحقا فإن 

رابطة جسدية، والروح أشف من اجلسد! 
ابن عاشور/ التحرير والتنوير 141/2

البقرة: 17٩،    مث  نثڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    -٩6
يف القصاص حياة، والتنكري يف نث  ۇ   مث للتعظيم، وتلك احلياة العظيمة هي ما فيه 
احلوادث  البرش من  نفوس  تتوقاه  ما  أشد  النفوس؛ ألن  قتل  الناس عن  ارتداع  من 
بالعقوبات،  القتل مستخفا  املوت ألقدم عىل  أنه يسلم من  القاتل  فلو علم  املوت،  
يف  فكان  األمر،  وتسلسل  القتل،  يف  ألفرطوا  اجلاهلية  يف  كام  للثأر  األمر  ترك  ولو 

مرشوعية القصاص حياة عظيمة من اجلانبني. 
ابن عاشور/ التحرير والتنوير145/2

ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    نث    -٩7
ڻ  ڻمث    البقرة: 185 من فضائل شهر الصيام أن اهلل تعاىل مدحه من بني 
سائر الشهور، بأن اختاره إلنزال القرآن العظيم فيه، واختصه بذلك، ثم مدح هذا 
ملن  مث  ڻ  نث  به  آمن  من  لقلوب  ںمث  نث  فقال:  اهلل  أنزله  الذي  القرآن 
تدبرها عىل صحة ما جاء به، ومفرقا بني احلق والباطل واحلالل واحلرام.]ابن كثري[. 
تفسري القرآن العظيم 269/1

ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   نث   -٩8
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ې  ى  مث البقرة : 185، اهلداية تشمل: هداية العلم، وهداية العمل، فمن 
عىل  سبحانه  وشكره  اهلدايتني،  هباتني  عليه  اهلل  مّن  فقد  وأكمله،  رمضان  صام 
والتكبري  العدة،  وإكامل  العرس،  إرادته  وعدم  اليرس،  بنا  اهلل  إرادة  أمور:  أربعة 
واجتناب  أوامره،  بفعل  اهلل  نشكر  أن  منا  حتتاج  نَِعم  كلها  فهذه  هدانا،  ما  عىل 

نواهيه. 
ابن عثيمني

أنه يريد  ٩٩- قال بعض السلف: متى أطلق اهلل لسانك بالدعاء والطلب فاعلم 
أن يعطيك؛ وذلك لصدق الوعد بإجابة من دعاه، أمل يقل اهلل تعاىل:نثەئ  وئوئ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ مث البقرة: 186.
رشح احلكم العطائية: )85(

فيها  وما   ،187 البقرة:  مث  ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   نث  تعاىل:  قوله  »تأمل   -100
)السرت،  داللة  من  اللباس  يف  ما  إىل  إضافة  الكالم،  يف  واألدب  الذوق  تربية  من 
واحلامية، واجلامل، والقرب(.. وهل أحد الزوجني لآلخر إال كذلك؟ وإن كانت 

املرأة يف ذلك أظهر أثرا كام يشري إىل ذلك البدء بضمريها نث پ مث «. 
د. عويض العطوي

101- نث پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ مث   البقرة: 187، نث ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  مث   النبأ: 10، 
نث ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ مث األعراف: ٢6  تأمل هذه اآليات، جتد الرابط 
عندما  أنه  الزوجان  يدرك  فهل  سرتها،  حسن  الثياب  بني  واملشرتك  )السرت(  بينها 
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املخرق  كالثوب  أصبح  قد  أرساره  ويكشف  حياته  شيك  بعيوب  أحدمها  يتحدث 
قبيح املنظر، فاضح املخرب. 

أ.د.نارص العمر

 ،187 البقرة:  مث  ژ  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   تعاىل:نث  قال   -10٢
استدل العلامء بقوله:نث   ڈ  ڈ  ژ  ژ مث  عىل أن االعتكاف ال يصح إال 
يف املسجد، ووجه الداللة: كأن األمر مستقر ومفروغ منه، أن االعتكاف ال يكون 

إال يف املسجد، وقد حكى القرطبي وغريه اإلمجاع عىل ذلك. 
تفسري القرطبي 332/2

إن   ،187 البقرة:  مث  ڱ  ڳ   ڳ    ڳ   ڳ    گ   گ   گ       نث    -103
العلم الصحيح سبب للتقوى؛ ألهنم إذا بان هلم احلق اتبعوه، وإذا بان هلم الباطل 

اجتنبوه، ومن علم احلق فرتكه، والباطل فاتبعه، كان أعظم جلرمه وأشد إلثمه.
السعدي/ خالصة تفسري القرآن )ص : 171(

104- نثڱ  ڱ  ڱ  ں   ں مث  البقرة:188 واملراد من األكل ما يعم األخذ 
واالستيالء، وعرب به؛ ألنه أهم احلوائج، وبه حيصل إتالف املال غالبا، واملعنى: ال 

يأكل بعضكم مال بعض، فهو كقوله تعاىل: نث  جئ  حئ مث احلجرات: 11  
            األلوس/ تفسريه 2 /140

قتادة:  قال   ،18٩ البقرة:  مث  ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    نث     -105
سألوا نبي اهلل -�-: مل ُجِعلْت هذه األهلة؟ فأنزل اهلل فيها ما تسمعون فجعلها 
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لصوم املسلمني وإلفطارهم، وملناسكهم وحجهم، ولعدة نسائهم وحمل دينهم يف 
أشياء، واهلل أعلم بام يصلح خلقه.

تفسري الطربي 335/3

نث ڭمث  إشارة إىل كون الرؤية ميقاتًا للناس كلهم، فام كان  106- ويف قوله: 
رؤية يف عهد النبوة فهو املعترب بعده. 

ابن جرير الطربي 553/3

107- البقرة: 1٩5 ، إذا بذل املسلمون 
وسعهم ومل يفرطوا يف يشء، ثم ارتبكوا يف أمر بعد ذلك فاهلل نارصهم ومؤيدهم 
فيام ال قبل هلم بتحصيله، ولقد نرصهم اهلل ببدر وهم أذلة، لكنهم يومئذ مل يقرصوا 
يف يشء، فأما أقوام يتلفون أموال املسلمني يف شهواهتم، ويفوتون الفرص وقت 
فأولئك  والظفر  النرص  اهلل  من  ذلك  بعد  يطلبون  ثم  ليشء،  يستعدون  فال  األمن 

قوم مغرورون!! ولذلك يسلط اهلل عليهم أعداءهم بتفريطهم. 
ابن عاشور/ التحرير والتنوير212/2

108- »جاء لفظ القرآن يف بيان الرخصة باألسهل فاألسهل: نث  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   

ۆئ  ۈئ  ۈئ مث   البقرة: 1٩6، وملا أمر النبي -�- كعب بن عجرة بذلك أرشده إىل 
األفضل فاألفضل، فقال: )انسك شاة، أو أطعم ستة مساكني أو صم ثالثة أيام( 

متفق عليه ، فكل يشء َحَسٌن يف مقامه«.
ابن كثري/تفسريه  536/1
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ففيه  تقرصوا،  وال  يقل:  ومل   1٩6 البقرة:  مث  ۅ  ۋ   ۋ   نث  تعاىل:  »قال   -10٩
ثالثًا،  للمحلقني   -�- الرسول  دعاء  مقتىض  وهو  أفضل  احللق  أن  عىل  داللة 

وللمقرصين مرة« 
القرطبي/ ألحكام القرآن 381/2

110- »من بالغة القرآن يف قوله تعاىل - عن اهلدي -: نث ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  
جت   حت ختمت  ىت  يت  جث...اآليةمث البقرة: 1٩6 أنه مل حيدد ما الذي مل يوجد؛ ليشمل 

من مل جيد اهلدي، ومن مل جيد ثمنه، فاستفدنا زيادة املعنى، مع اختصار اللفظ«.
ابن عثيمني

ڭ   ۓ   نث   1٩7 البقرة:  پمث    پ   پ   ٻ   نث  آيتي:  يف  التأمل  عند   -111
ڭ  ڭمث البقرة: 1٩6 مع أن احلج قد يكون تطوعًا ؛ لكنه أوجبه عىل نفسه بمجرد 
دخوله فيه، ففي هذا درس يف تعظيم شأن االلتزام بإمتام أي عمل إجيايب يرشع فيه 
املسلم، وعدم اخلروج منه إال بمسوغ معترب عقال وشعا، ويف الصحيح: )أحب 

العمل إىل اهلل أدومه وإن قل(.
 أ.د.نارص العمر

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     نث  القبيح قواًل وفعاًل:  إتيان  11٢- »ملا هنى اهلل عباده عن 
ٺ  ٺ  ٺمث   البقرة: 1٩7، حثهم عىل فعل اجلميل، وأخربهم أنه عامل به، وسيجزهيم 

عليه أوفر اجلزاء يوم القيامة فقال: نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹمث البقرة: 1٩7 .

ابن كثري/ تفسريه /547
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113- نث ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤمث البقرة: 1٩7، أمر احلجاج بأن يتزودوا 
لسفرهم وال يسافروا بغري زاد، ثم نبههم عىل زاد سفر اآلخرة وهو التقوى فكام 
تعاىل،  اهلل  إىل  املسافر  فكذلك  إياه  يبلغه  بزاد  إال  مقصده  إىل  املسافر  يصل  ال  أنه 
الزاد  فذكر  الزادين،  بني  فجمع  التقوى،  من  بزاد  إال  يصل  ال  اآلخرة  والدار 

الظاهر والزاد الباطن.
ابن القيم/ إغاثة اللهفان 58/1

114- »ركزت آيات احلج يف سورة ]البقرة[ عىل إظهار كامل الرشيعة، بتضمنها 
للتخفيف والتيسري وإبطال ما أحدثه املرشكون وأهل الكتاب يف احلج من حتريف 
احلج  مقاصد  احلج عىل  بينام ركزت سورة  السالم،  عليه  إبراهيم  ملة  بعد  وتغيري 

الكربى بربطه بالتوحيد، وتأكيد اإلخالص، وتعظيم الشعائر واحلرمات«.
الربيعة د.حممد 

115- يف قوله تعاىل: نث ں  ں  ڻ مث البقرة: ٢00 - أي: بعد التحلل من 

النسك -  نث ڻ  ڻ  ڻمث، قال عطاء: هو كقول الصبي: »أبه، أمه« أي: فكام 
يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، فكذلك أنتم، فاهلجوا بذكر اهلل بعد قضاء النسك. 

تفسري القرآن العظيم 302/1

116- نث پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹمث البقرة:٢03، 
»ويف هذا دليل عىل أن األعامل املخري فيها إنام ينتفي اإلثم عنها إذا فعلها اإلنسان 
نثٿ  ٹمث  تعاىل:   لقوله  بأوامره؛  التهاون   - دون   - التقوى هلل  عىل سبيل 
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التقوى،  برتك  اإلثم  عليه  فإن  املباالة  وعدم  التهاون،  سبيل  عىل  فعلها  من  وأما 
وهتاونه بأوامر اهلل«.

ابن عثيمني

117- »بعد أن أباح اهلل التعجل ملن اتقاه قال: نث ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦمث 
البقرة: ٢03،  فالعلم باجلزاء من أعظم الدواعي لتقوى اهلل؛ فلهذا حث تعاىل عىل العلم 

بذلك«.
ابن سعدي/ تفسريه ص : )93( 

118- نثٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  مث  البقرة:٢16، يف 
هذه اآلية عدة ِحَكم وأرسار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن املكروه قد يأيت 
باملحبوب، واملحبوب قد يأيت باملكروه مل يأمن أن توافيه املرضة من جانب املرسة، 
يعلم  اهلل  فإن  بالعواقب  علمه  لعدم  املرضة؛  جانب  من  املرسة  تأتيه  أن  ييأس  ومل 

منها ماال يعلمه العبد. 
ابن القيم/ الفوائد ص146

11٩- نثے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   
ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  مث البقرة: ٢18 ،  لو قال قائل يف هذه اآلية العظيمة: أنا أرجو 

كان  فإن  الصفات؟  هبذه  املتصفني  من  هو  هل  ننظر:  عذابه.  وأخاف  اهلل  رمحة 
كذلك فهو صادق، وإال فهو ممن متنى عىل اهلل األماين؛ ألن الذي يرجو رمحة اهلل 

حقيقة، ال بد أن يسعى هلا. 
ابن عثيمني/ تعليق عىل القواعد احلسان ص 58 
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وإمساكهن  النساء،  شأن  يف  اآلية  هذه   ،٢٢٩ البقرة:  مث   ھ  ھ   ھ   نث    -1٢0
يتعامل  من  كل  املعنى  يشمل  أن  يبعد  وال  بإحسان،  ترسحيهن  أو  باملعروف، 
تقتيض  ثم  مدة،  أحدهم  يمكث  فقد  مدرس،  أو  كموظف  الناس،  من  معه 
انتقاله  يفرس  أو  املودة؟  حبل  ينقطع  فهل  آخر،  ميدان  إىل  ينتقل  أن  املصلحة 
عن  بأنفسهم  ينأون  الكرم  فأهل  ال.  اجلواب:  اجلميل؟  ونكران  املروءة  بقلة 
اجلميلة،  الذكريات  وحتفظ  الود،  فيبقى  والتوديع،  الترسيح  وحيسنون  ذلك، 

وإن تفارقت األجساد. 
د.حممد احلمد/ خواطر : )126(

إىل  إشارة   ٢45 البقرة:  مث   ى  ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   نث  تعاىل:  قوله  يف    -1٢1
ىمث  نث  سامها  حيث  األجر،  عن  ناهيك  حقيقة،  لصاحبها  ترجع  الصدقة  أن 
فكان  اهلل؟  من  أوىف  ومن  سبحانه،  اهلل  هو  واملقرتض  السداد،  حقه  القرض 

رجوعها مقطوعًا به. 
املطريي د.عبداملحسن 

ڌ    ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   املثل:نث  هذا  تأمل   -1٢٢
حبة  أعطيتها  إذا  فاألرض  البقرة: ٢61،  ژ       ژ  ڑ  ڑمث  ڈ   ڎ  ڎ  ڈ  

أعطتك سبع مائة حبة، هذا عطاء خملوق، فكيف بعطاء اخلالق؟! 

1٢3- نث ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈمث البقرة: ٢76 وهذا عكس ما يتبادر ألذهان 
كثري من اخللق، أن اإلنفاق ينقص املال، وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول 
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ثمراته من اهلل تعاىل، وما عند اهلل ال ينال إال بطاعته وامتثال أمره، فاملتجرئ عىل 
الربا، يعاقبه اهلل بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة. 

السعدي/ تفسري5 ص959

 ، القيم[  ]ابن  املفلح«  بفعل  علقه  القرآن  يف  )الفالح(  ذكر  إذا  تعاىل  »اهلل   -1٢4
وليتضح كالمه - رمحه اهلل - تأمل أوائل سورة البقرة، فإن اهلل تعاىل بني أن سبب 
رزقهم  مما  واإلنفاق  للصالة،   وإقامتهم  بالغيب،  إيامهنم  هو  املتقني  أولئك  فالح 

اهلل... إىل آخر صفاهتم، وعىل هذا فقس، زادك اهلل فهام. 
انظر التبيان يف أقسام القرآن ص15

أشغلتهم  -الذين  األموال  وأصحاب  الربا،  آكلو  هبا  يوعظ  آية  أعظم   -1٢5
وحيه،  من  أنزله  ما  آخر  وهي  الربا،  آيات  به  اهلل  ختم  ما  اهلل-  طاعة  عن  أمواهلم 

نثېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب   وهي قوله: 

حب   خب  مبمث    البقرة: ٢81. 
الربيعة د.حممد 

1٢6- قال بعض العلامء: أرجى آية يف القرآن آية الدْين ]البقرة:٢8٢[؛ فقد أوضح اهلل 
فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدْين من الضياع، ولو كان الدْين حقريا، قالوا: وهذا 
بمصالح  التامة  العناية  عىل  يدل  قليال  ولو  ضياعه  وعدم  املسلم،  مال  صيانة  من 
املسلم، وذلك يدل عىل أن اللطيف اخلبري ال يضيعه يوم القيامة عند اشتداد اهلول، 

وشدة حاجته إىل ربه. 
الشنقيطي/ أضواء البيان 481/5
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1٢7- نث  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ مثالبقرة: ٢86، جاءت العبارة بـ نث ۋ مث يف احلسنات؛ 
ألهنا مما ينتفع العبد به، وجاءت بـنثۅ مث يف السيئات؛ ألهنا مما يرض العبد. 

ابن جزي/التسهيل لعلوم التنزيل  157/1 
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أمر اهلل عباده أن خيتموا األعامل الصاحلات باالستغفار، فكان -�- إذا   -1٢8
سلم من الصالة يستغفر ثالثا، وقد قال تعاىل: نثٺ  ٿٿمث  
آل عمران: 17، فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا باألسحار، وكذلك ختم سورة 

)املزمل( وهي سورة قيام الليل بقوله تعاىل:  نثۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   مث   
املزمل: ٢0.

ابن تيمية/ جمموع الفتاوى 689/11

تأمل قوله تعاىل: نث ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉمث   -1٢٩
ألن  التقرير؛  يف  مبالغة  النهي،  ال  النفي  بصيغة  عرب  كيف  وانظر   ،٢8 عمران:  آل 

اختاذهم أولياء - بعد أن سفه اآلخرون دينهم، وسفهوا أحالمهم يف اتباعه - 
يعد ضعفا يف الدين، وتصويبا للمعتدين. 

ابن عاشور/ التحرير والتنوير215/3
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بلفظ  عرب  آل عمران: 31،  نث ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄمث   تعاىل:  قوله  يف   -130
االتباع داللة عىل التقرب؛ ألن من آثار املحّبة تطّلب القرب من املحبوب، وعلق 

حمبة اهلل تعاىل عىل لزوم اتباع الرسول؛ ألنه رسوله الداعي ملا حيبه. 

انظر التحرير والتنوير 81/3

ڃ     ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ      ڦ   نثڦ   اآلية:  هذه  تأمل   -131
احلقيقي  واالتباع  املحبة  معيار  بيان  يف  واضحة  آية  إهنا   ،31 عمران:  آل  ڃمث 
للنبي-�-، فال يصح ألحد أن يزايد عىل هذه املحبة بفعل ما مل يرشعه، فضال 
عن االبتداع يف دينه بدعوى املحبة، وأشد من ذلك أن يقلب األمر فيوصف من مل 

يوافق املبتدع عىل بدعته، بأن حمبته للنبي -�- ناقصة. 

ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ   عندما ُبرش زكريا بالولد، قال:نث   -13٢
كالم  من  بيشء  يتكلم  فلم  لسانه،  عليه  فأمسك  آل عمران: 41،  گ  ڳ  ڳمث 
الذكر ألذن لزكريا  فلو أذن ألحد برتك  له: )واذكر ربك كثريًا(،  الناس، ثم قال 

عليه السالم. 
د.حممد اخلضريي

ظهر  أنه  تنبيه   ،5٢ عمران:  آل  ۇئمث   وئ    وئ   ەئ    ەئ    نث    تعاىل:  قوله   -133
منهم الكفر ظهورًا بان للحس، فضاًل عن التفهم. 

الفريوزأبادي/ بصائر ذوى التمييز يف لطائف الكتاب العزيز 666/1
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تأمل قوله تعاىل:  نث ۅ  ۉ  ۉ        ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    -134
ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئمث آل عمران: ٩1 فلو أن كافرا تقرب بسبيكة ذهبية بحجم 

الكرة األرضية؛ لينجو من النار ما قبل منه، بينام لو جاء أفقر مسلم مر عىل الدنيا 
كلها، فإن مآله إىل اجلنة، فهل ندرك عظيم نعمة اهلل علينا باهلداية لإلسالم؟! 

املحمود د.عبدالرمحن 

135-  نث ڑ  ک   ک      کمث  آل عمران: ٩5، نث ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںمث  لقامن، 
نث ۇئ  ۆئمث األنعام: ٩0 تأمل الرابط بينها، جتد أنه أمر باتباع السبيل وامللة 
باألفراد  تقتدي  بأال  لتوجيه األمة  أئمة معصومون؛ وذلك  أن هؤالء  واهلدى مع 
أحد  زل  فإن  هبداهم،  تقتدي  وإنام  مكانتهم  وارتفعت  شأهنم  عال  مهام  لذواهتم 
املسلمني  لو وعاه كثري من  الطريق، وهذا درس عظيم  بقيت هي عىل  املنهج  عن 

لسلموا من التعصب الذي أضل األمة. 
أ.د.نارص العمر

 

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ          ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ھ   نث     -136
ٴۇ       ۋمث آل عمران: ٩7 "هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، وإنام ذكر 
وتقوية  حلرمته،  وتعظيام  حلقه،  تأكيدا  الوجوب؛  ألفاظ  بأبلغ  احلج  سبحانه  اهلل 

لفرضه".
ابن العريب/ أحكام القرآن 53/2

137-   نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پمث آل عمران: 101، 
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يف اآلية داللة عىل عظم قدر الصحابة، وأن هلم وازعني عن مواقعة الضالل: سامع 
القرآن، ومشاهدة الرسول عليه السالم، فإن وجوده عصمة من ضالهلم. قال قتادة: 

أما الرسول فقد مىض إىل رمحة اهلل، وأما الكتاب فباق عىل وجه الدهر. 
ابن عاشور/ التحرير والتنوير 172/3

قال تعاىل: نث ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑمث آل عمران: 103، ثم   -138

قال يف آية بعدها:  نث ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱمث    آل عمران: 104، أي: كام 
بكل  تسعوا  أن  بكم  فاألحرى  والشناعة،  الشقاء  بعد  والكامل  النعيم  عرفتم 

عزم إىل انتشال غريكم من سوء ما هو فيه إىل حسنى ما أنتم عليه. 
انظر:التحرير والتنوير 178/3

نث ے  ۓ   الليل أكثر، قال تعاىل:  بقراءة  القرآن أن يعتني  "ينبغي لقارئ   -13٩
آل عمران: 113  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ  مث 
الشاغالت  عن  وأبعد  للقلب  أمجع  لكوهنا  وقراءته؛  الليل  صالة  رجحت  وإنام 

وامللهيات، والترصف يف احلاجات، وأصون عن الرياء وغريه من املحبطات".
النووي/ التبيان يف آداب محلة القرآن ص 28

يدل قوله تعاىل: نث ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ مثآل عمران: 1٢0،   -140
عىل أن االستثامر األسايس يف مواجهة عدوان اخلارج جيب أن يكون بتحصني الداخل 

من خالل االستقامة عىل أمر اهلل، ومن خالل النجاح يف مواكبة معطيات العرص. 
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ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    نث   -141
ٿ  ٿ  مث آل عمران: 14٢ "العقالء يستحيون أن يطلبوا السلعة الغالية بالثمن 
التافه - وهم يبدون استعدادهم للتضحية بأنفسهم يف سبيل ما ينشدون - إال أن 

االستعداد أيام األمن جيب أال يزول أيام الروع" 
حممد الغزايل/ فقه السرية: )270(

نث ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ    -14٢
أنه عبد اهلل  الناس حوله عىل  النبي -�-  آل عمران: 144، لقد مجع  ڍ  ڍ مث 
ورسوله، والذين ارتبطوا به عرفوه كذلك، فإذا مات عبد اهلل، بقيت الصلة الكربى 

باحلي الذي ال يموت؛ فأصحاب العقائد احلقة أتباع مبادئ ال أتباع أشخاص. 
حممد الغزايل/ فقه السرية )271(

علق العالمة السعدي عىل قوله تعاىل: نث پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ        -143
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ... اآليةمث آل عمران: 15٩ بقوله: "فهل يليق بمؤمن باهلل 
به، أن يكون كال عىل املسلمني، شس األخالق،  اتباعه واالقتداء  ورسوله، ويدعي 

شديد الشكيمة عليهم، غليظ القلب، فظ القول، فظيعه؟!". 

نثپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺمث آل عمران: 15٩، "دلت اآلية عىل أن لينه   -144
عليه الصالة والسالم ملن خالفوا أمره وتولوا عن موقع القتال؛ إنام كان برمحة من 
اهلل، فاهلل حقيق بحمد نبيه -�- إذ وفقه بفضيلة الرفق ألولئك املؤمنني، وحقيق 

بحمد أولئك املؤمنني، إذ كان لني رسوله -�- إنام هو أثر من آثار رمحة اهلل". 
حممد اخلرض حسني/ أرسار التنزيل



70

ليعترب  آل عمران: 15٩،  نث ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹمث    -145
هبذه اآلية من يتوىل أمرًا يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب يظاهرونه عليه حتى 
تكسبه  ال  الثراء:  وعظم  احلياة  وسعة  العلم،  وغزارة  الذكاء  قوة  أن  يقينا  يعلم 
أنصارًا خملصني وال جتمع عليه من فضالء الناس من يثق بصحبتهم إال أن يكون 

صاحب خلق كريم، من اللني والصفح واالحتامل. 
حممد اخلرض حسني/ أرسار التنزيل

أكمل  نبيه -�- وهو  اهلل  "أمر  عمران: 15٩،  آل  نث ڤ  ڦ  ڦمث      -146
الناس عقاًل- أن يشاور، إذ احلقيقة أن اإلنسان -وإن بلغ عقله الغاية- ال يستغني 
يف  نافذة  تكون  قد  العقول  إذ  الرجال؛  بآراء  األمور  مشكالت  يف  االستعانة  عن 

ناحية من األمر، واقفة عند الظاهر يف ناحية أخرى". 
حممد اخلرض حسني/ أرسار التنزيل

سئلت أخٌت أسلمت قريبًا عن أعظم آية تستوقفها بعد هدايتها لإلسالم؟   -147
نث ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   آل عمران:   )163( اآلية  فقالت: هي 

ۅ  ۉ   مث نسأل اهلل لنا وهلا الثبات عىل دينه. 

إن جمرد طول العمر ليس خريًا لإلنسان إال إذا أحسن عمله؛ ألن طول العمر   -148
أحيانًا يكون شًا لإلنسان ورضرًا عليه، كام قال تعاىل: نث گ  ڳ  ڳ  ڳ         ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  مث  آل عمران: 178، فهؤالء 
الكفار يميل اهلل هلم  أي يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنني والزوجات  ال 

خلري هلم، ولكنه لرش هلم؛ ألهنم سوف يزدادون بذلك إثاًم. 
ابن عثيمني
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نث ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئمئمث   -14٩
واملعنى  باملال،  البخل  عىل  اآلية  هذه  معنى  يقرصون  كثريون   ،180 عمران:  آل 

أشمل وأعم كام ورد عن ابن عباس واختاره ابن كثري، وهلذا مل يدرك أولئك 
خطورة ما يبخلون به من علم أو جاه أو نعمة خصهم اهلل هبا، وحيسبون أهنم 
هذه  سلب  العاجل  واجلزاء  شًا،  إال  صنعوا  وما  ألنفسهم،  خريًا  يصنعون 

النعم من العبد وغدا، نث   يئ  جب  حب  خب  مب  ىبمث آل عمران: 180.

أ.د.نارص العمر

إليه،  واإلساءة  حبيبنا    سب  من  وأرضاهبم  النصارى  من  نسمعه  ما   -150

قد جاء اخلرب عنه يف القرآن:  نث ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  
ې  ې  ى  ى  ائائ مث  آل عمران: 186،  ثم بني املخرج فقال:  نث ەئ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ   مث فإذا صربنا عىل ديننا، ومل نتعد 

حدود اهلل بعواطفنا، واتقينا ربنا، فإن العاقبة لنا.
د.حممد اخلضريي

من فضائل القرآن أنه املنادي لإليامن، كام قال تعاىل: نث ۆ  ۆ  ۈ    -151
كعب:  بن  حممد  قال   ،1٩3 عمران:  آل  مث  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۈ  ٴۇ  

ليس كل الناس سمع النبي -�-، ولكن املنادي القرآن. 
تفسري الطربي 7 / 480

نث ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   "تدبر هذه اآلية:   -15٢
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األعامل  أكرب! كل هذه  اهلل  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦمث آل عمران: 1٩5 

اهلل:  يقول  ذلك  ومع  وقتل،  بل  وجهاد،  الديار،  من  وإخراج  هجرة،  العظيمة: 
نثڤ     ڦ  ڦمث ! وأحدنا اليوم جير نفسه لصالة الفرض جرًا، ويرى 

أنه بلغ مرتبة الصديقني!". 
املدهيش  عبدالعزيز 
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"من املفاتيح املعينة عىل تدبر القرآن: معرفة مقصد السورة، أي: موضوعها   -153
كاأليتام،  الضعفة  حقوق  عن  حتدثت  النساء  سورة  فمثاًل:  عاجلته،  الذي  األكرب 
والنساء، واملستضعفني يف األرض، وسورة املائدة يف الوفاء بالعقود والعهود مع 
اهلل ومع العباد، بينام سورة األنعام - هي كام قال أبو إسحاق اإلسفراييني -: فيها 

كل قواعد التوحيد، وقس عىل ذلك". 
د.عصام العويد

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   نث   -154
ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  مث النساء: 8،  "يؤخذ من هذا املعنى، أن كل من تطلع وتشوف 

إىل ما حرض بني يدي اإلنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيرس". 
ابن سعدي/ تفسريه ص165

قوله  من  األذكياء  بعض  "استنبط  اهلل-:  -رمحه  كثري  ابن  قال   -155
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تعاىل  أنه   ،11 النساء:  مث   ڱ  ڱ   ڳ   ڳ    ڳڳ   گ   گ    تعاىل:نثگ  
أرحم بخلقه من الوالد بولده، حيث أوىص الوالدين بأوالدهم، فعلم أنه أرحم 

هبم منهم، كام جاء يف احلديث الصحيح". فنسأل اهلل أن يشملنا بواسع رمحته. 
تفسري القرآن العظيم 225/2

لضعف  بيان   ٢8 النساء:  مث  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   نث  تعاىل  قوله  يف   -156
اإلنسان اجلبيل، وفيه إرشاد له بأال يغرر بنفسه فيلقي هبا يف مواطن الشهوات؛ ثقة 

بعلمه ودينه، فمن حام حول احلمى أوشك أن يرتع فيه. 
د.حممد احلمد

ھ   ھ   ہ       ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   157-نث 
ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ..اآلية   مث النساء: 3٢، "فإذا كان هذا النهي - 
الرجل  بني  الرشعية  الفوارق  ينكر  بمن  فكيف  التمني،  القرآن - عن جمرد  بنص 
واملرأة، وينادي بإلغائها، ويطالب باملساواة، ويدعو إليها باسم املساواة بني الرجل 

واملرأة ؟" 
بكر بن عبداهلل أبو زيد/ حراسة الفضيلة ص: 22

ملا ذكر اهلل قوامة الرجل عىل املرأة، وحق الزوج يف تأديب امرأته الناشز،   -158
بعلوه  فذكر   ،34 النساء:  مث  چ   چ   چ   چ       ڃ   ڃ     نث  بقوله:  اآلية  ختم 
النساء، ويتعدوا حدود اهلل  يعتدوا عىل  لئال  للرجال؛  وكربيائه جل جالله ترهيبًا 

التي أمر هبا.
د.حممد اخلضريي
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عظيمة  نعمة   48 النساء:  مث  ے  ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   نث  تعاىل:  قوله  "يف   -15٩
له  نقطع  ال  الرشك  دون  ذنب  عىل  ميت  كل  أن  يقتيض  أنه  أحدمها:  وجهني:  من 
بالعذاب وإن كان مرصًا. والثانية: أن تعليقه باملشيئة فيه نفع للمسلمني، وهو أن 

يكونوا عىل خوف وطمع" .
ابن اجلوزي/ زاد املسري 103/2

يف قوله تعاىل:نث ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ    -160
 ،6٩ النساء:  مث  ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ  
ٌج من القلة إىل الكثرة، ومن األفضل إىل الفاضل؛ إذ قدم ذكر )چ( عىل  َتدرُّ
القلة  من  تدرج  كام  تفاضلهم  بحسب  اخللق  من  السعداء  )چ(ورتب 
أكثر فكل  أقل اخللق عددًا ثم الصديقني وهم  بالنبيني وهم  فبدأ  الكثرة،  إىل 

صنف أكثر من الذي قبله. 
د.فاضل السامرائي/ التعبري القرآين 54

كثري من الناس حينام يستعيذ باهلل من الشيطان، يستعيذ ويف نفسه نوع رهبة من   -161
الشيطان، وهذه احلال ال تليق أبدًا بصاحب القرآن، الذي يستشعر أنه يستعيذ -أي يلوذ 
ويعتصم ويلتجئ- برب العاملني، وأن هذا الشيطان يف قبضة اهلل، كيف ال وهو يقرأ قول 

ربه -الذي خلق هذا العدو-نث ڇ  ڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ  ڎ مث النساء: 76 ؟ 
د.عمر املقبل

وكل يشء يف القرآن تظن فيه التناقض -فيام يبدو لك- فتدبره حتى يتبني   -16٢
تعاىل:نث چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   لقوله  لك؛ 
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ڈ  ڈ مث النساء: 8٢،  فإن مل يتبني لك فعليك بطريق الراسخني يف العلم الذين 
يقولون: نث ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉمث   ]آل عمران:7[،  واعلم أن القصور يف علمك، أو 

يف فهمك". 
ابن عثيمني/ جمموع الفتاوى 317/3

قوله تعاىل: نث ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې مث   النساء: ٩4، فيه   -163
هو  كان  أحوااًل  غريه-  مؤاخذته  -عند  اإلنسان  يستشعر  أن  وهي  عظيمة،  تربية 
عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، كمؤاخذة املعلم التلميذ بسوء إذا قرص يف إعامل 
عليهم،  التشديد  فيعتادون  العلم،  طلبة  يمتحنون  ملن  عظة  هي  وكذلك  جهده، 

وتطلب عثراهتم. 
ابن عاشور/ التحرير والتنوير 168/5

 ،10٢ النساء:    مث   پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ        ٱ   تعاىل:نث  قوله  "تدبر   -164

حيث قال:  نث  ٻ  مث  مما يدل عىل أن اإلمام ينبغي أن يعتني بصالته أكثر، ويعتني بحال 
املأمومني؛ ألنه ال يصيل لنفسه، بل يصيل ملن خلفه من املأمومني أيضا". 

الدهش د.عبدالرمحن 

وابنه  فاخلليل  الصاحلني،  شأن  هو  العبادة  من  الفراغ  بعد  "االستغفار   -165
من  االنتهاء  عند  به  وأمرنا    ،1٢8 البقرة:  مث  ڤ   ڤ   نث    :- البيت  بناء  بعد   - قاال 

الصالة:نثگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ مث  النساء: 103، وبينت السنة أن البدء 
اهلل  منة  تذكر  إىل  أحوجنا  فام  عرفة،  من  اإلفاضة  بعد  به  أمرنا  وكذا  باالستغفار، 
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علينا بالتوفيق للعبادة، واستشعار تقصرينا الذي يدفعنا لالستغفار". 
د.عمر املقبل

حتى األنبياء مل يسلموا من حماوالت اإلغواء واإلضالل:  نث ۋ   ۅ    -166
يأمن  فمن   113 النساء:  مث  ى  ې      ې     ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
البالء بعد نبينا -�-؟ ومن الذي يظن أنه بمعزل عن الفتنة؟! نسأل اهلل الثبات 

عىل احلق. 

مذنب  كل  وكذلك  اآلجل،  قبل  ظلمه  عىل  العاجل  يف  معاقب  ظامل  كل   -167

رأى  وربام  النساء: 1٢3،   مث  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  نث  تعاىل:  قوله  معنى  وهو  ذنبا، 
العايص سالمة بدنه وماله، فظن أن ال عقوبة، وغفلته عام عوقب به عقوبة! 

ابن اجلوزي/ صيد اخلاطر ص52

نث چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ مث النساء: 1٢٩،  يف هذه اآلية   -168
إشارة إىل املبادرة يف احلسم وإصالح الشأن: إما بالوفاق أو الفراق، بعد أن ُتتخذ 
الوسائل املرشوعة، ولعل ذلك ال يقف عند مسألة الزوجية، بل يتعداه إىل أمور 
فالالئق -يف  تنشئها إن مل تكن موجودة،  أو  كثرية من شأهنا أن تعقد املشكالت، 
ليعرف  معلقة،  تظل  وال  األمور  أن حتسم  الرتوي-  فيها  يسوغ  التي ال  األحوال 

كل طرف ماله وما عليه؛ ولئال يبقى يف النفوس أثر يزداد مع األيام سوءا. 
د.حممد احلمد 
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16٩- نث ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ مث   املائدة: 1،  فتأمل - أهيا املؤمن - يف 
إطالق  أمر وهني، حتليل وحتريم،  وتنبيه،  نداء  آية واحدة:  فقط، ويف  سطرين 

وتقييد، تعميم واستثناء، وثناء وخرب، فسبحان من هذا كالمه! 
د.عويض العطوي

يف مثل هذا اليوم –يوم عرفة- نزل قوله تعاىل: نث چ  چ  چ  ڇ  ڇ     -170
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ مث املائدة: 3،  "وهذه أكرب نعم اهلل تعاىل عىل هذه األمة 
حيث أكمل هلم دينهم، فال حيتاجون إىل دين غريه، وال إىل نبي غري نبيهم؛ وهلذا جعله اهلل 

خاتم األنبياء، فال حالل إال ما أحله، وال حرام إال ما حرمه، وال دين إال ما شعه". 
ابن كثري/ تفسريه 26/3

أيام احلج أيام عظيمة، ويف مثلها نزلت آيات عظيمة، يقول بعضهم: "هذا   -171



80

ويوم   ،3 املائدة:  ڇمث  ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   نث  الواصلني:  صلة  يوم 

قطيعة القاطعني:  نث ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چمث التوبة: 3 ويوم إقالة عثر النادمني 

وقبول توبة التائبني:   نث ٻ  ٻ  ٻمث األعراف: ٢3 ويوم وفد الوافدين:  نثڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑمث احلج: ٢7. 

الرازي

مث  پ...  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  الوضوء:  آية  "دلت   -17٢
املائدة:6 عىل سبعة أصول، كلها مثنى: 

طهارتان: الوضوء والغسل.
ومطهران: املاء والرتاب. 

وُحكامن: الغسل واملسح. 
وموجبان: احلدث واجلنابة. 

ومبيحان: املرض والسفر.
وكنايتان: الغائط واملالمسة. 

وكرامتان: تطهري الذنوب وإمتام النعمة.
حاشية البجريمي عىل اخلطيب )فقه شافعي( 457/1 

عن ابن مسعود -- قال: إن املرء قد ينسى بعض العلم باملعصية، وتال   -173
ھ   ھھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    نث  تعاىل:  قوله 

ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇمث املائدة: 13 . 

النسفي 279/1
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ذكر ابن كثري أن بعض الشيوخ قال لصاحبه: أين جتد يف القرآن أن احلبيب   -174

ال يعذب حبيبه؟ فلم جيب! فتال الشيخ:  نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀمث  املائدة: 18، علق ابن كثري قائال: "وهذا الذي 

قاله حسن". 
تفسري القرآن العظيم 69/3

ىئ    ىئ   نث    ،30 املائدة:  ائمث   ى     ى   ې   ې   نث   -175
واالنتقام،  اجلريمة  الرتكاب  الدافع  قوة  بني  يكن  مل   ،157 الشعراء:  مث   ی   ی  
والكآبة:  والبؤس  واخلرسان،  الندم  وبني  واالنتصار،  بالزهو  الشعور  وطغيان 

سوى حلظات فعل اجلريمة وتنفيذها، فيا طول حرسة املتعجلني! 
أ.د.نارص العمر

"قد ال خُتتم اآلية الكريمة بأسامء اهلل احلسنى رصاحة، ولكن قد تذكر فيها   -176
أحكام تلك األسامء، كقوله تعاىل - ملا ذكر عقوبة الرسقة، فإنه قال يف آخرها-: 
نثٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ مث املائدة: 38، أي: عز وحكم فقطع يد السارق، 

وعز وحكم فعاقب املعتدين شعا، وقدرا، وجزاء". 
ابن سعدي/ تفسريه ص230

"القلب ال يدخله حقائق اإليامن إذا كان فيه ما ينجسه من الكرب واحلسد،   -177
وقال  املائدة:41،   مث  ۈئ  ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   نث   تعاىل:  قال 

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   تعاىل:نثڃ  



82

ک   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ  

گمث األعراف: 146 وأمثال ذلك". 
ابن تيمية/ جمموع الفتاوى 208/2 

فسئل:مِلَ  يومًا؛  إسامعيل  القايض  عند  كنت  قال:  القايض  املثاب  أيب  عن   -178
قال اهلل- تعاىل-  فقال:  القرآن؟  التوراة، ومل جيز عىل أهل  التبديل عىل أهل  جاز 
يف أهل التوراة: نث ک  گ  گ  گ        گ مث املائدة: 44 ، فوكل احلفظ إليهم. 
جيز  فلم    ،٩ احلجر:  مث  ں    ڱ   ڱ    ڱ   ڱ       ڳ   ڳ   ڳ   القرآن:نث  يف  وقال 

عليهم!  التبديل 
تاريخ قضاة األندلس 33/1

"سمعت العالمة ابن باز يبكي ملا قرئ عليه قوله تعاىل - عن أهل الكتاب:       -17٩
نث ېئ  ېئ                  ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یمث  املائدة: 64 ويقول: نعوذ باهلل 
من اخلذالن! بداًل من أن يزيدهم القرآن هدى وتقى، زادهم طغيانا وكفرا! وهذا 
يا عبداهلل من ذلك حتى ال يصيبك  فاحذر  إعراضهم وعنادهم وكربهم،  بسبب 

ما أصاهبم". 
د.عمر املقبل

180-  قام نبيك -�- ليلة كاملة بآية يرددها حتى أصبح، وهي: نث وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  مث املائدة: 118، لذا قال ابن القيم: 
"فإذا مر بآية - وهو حمتاج إليها يف شفاء قلبه - كررها ولو مئة مرة، ولو ليلة! فقراءة 



83

آية بتفكر وتفهم، خري من قراءة ختمة بغري تدبر وتفهم، وأنفع للقلب، وأدعى إىل 
حصول اإليامن، وذوق حالوة القرآن". 

مفتاح دار السعادة 1/ 187

التأمل يف األسامء احلسنى التي ختتم هبا اآليات الكريمة من مفاتيح فهم   -181
نث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ   تعـاىل:  القرآن وتدبره، ومثاله: قوله 
ىئ   ىئ  ىئ  مث املائدة: 118، فلم ختتم اآلية بقوله: )الغفور الرحيم(؛ ألن املقام 
مقام غضب وانتقام ممن اختذ إهلا مع اهلل، فناسب ذكر العزة واحلكمة، وصار أوىل 

من ذكر الرمحة".  
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حفظها   ،15 األنعام:  مث  ۉ  ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ    ۈ   ۈ      نث    -18٢
أحوج  فام  ورسالته،  دينه  عىل  أريد  ملا   -�- نبينا  عن  مواضع  ثالثة  يف  القرآن 
املؤمن أن يعلنها مدوية كلام أريد عىل دينه، أو عرضت له معصية تقطعه عن سريه 

إىل اهلل تعاىل .
د.عمر املقبل

أمسيت:     أو  أصحبت  ما  عىل  أبايل  ال  ذكرهتن،  إذا  اهلل  كتاب  يف  "آيات   -183
نث ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ      نثوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ مث األنعام: 17، 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ائ  ائ مث فاطر: ٢، نث ڑڑ  ک  ک  

ک  ک    گ  مث الطالق: 7 ، نث  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ مث   هود: 6.
عامر بن عبد قيس

ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  كقوله  اخلوف،  سبب  زوال  مع  الطمأنينة  األمن:   -184
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ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  مث األنعام: 8٢، واألمنة: 

نث  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    تعاىل:  كقوله  اخلوف  سبب  وجود  مع  الطمأنينة 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ مث   األنفال: 11 .

انظر لطائف قرآنية ص 103-102

الربكات  أي: كثري  مبارك،  الكتاب  نث ڌ   ڌ  ڎ مث األنعام: ٩٢"هذا   -185
وكان  واآلخرة،  الدنيا  يف  اخلريات  غمرته  به  وعمل  تعلمه،  فمن  واخلريات، 
الدنيا  الربكات واخلريات يف  بالقرآن فغمرتنا  اشتغلنا  يقول:  التفسري  بعض علامء 

تصديقا هلذه اآلية"             
الشنقيطي/ مقدمة العذب النمري 7/1

للعمل  اهلل  ييرس  املبارك ال  الكتاب  186- نث ڌ   ڌ  ڎ مث األنعام: ٩٢"هذا 
رب  كالم  ألنه  واخلريات؛  الربكات  كثري  فهو  املباركني،  الطيبني  الناس  إال  به 
العاملني، من قرأه وتدبر معانيه، عرف منه العقائد احلقة، وأصول احلالل واحلرام، 
به  عمل  ومن  األبدي،  والعذاب  األبدي،  النعيم  وأسباب  األخالق،  ومكارم 

غمرته اخلريات والربكات يف الدنيا واآلخرة، وأصلح اهلل له الدارين" 
الشنقيطي/ مقدمة العذب النمري 7/1

187- نث جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ      جب  حب  خب  مب    ىب  يب  جت  
حت  خت مث   األنعام: 110 دلت هذه اآلية عىل اإلنسان إذا علم احلق ومل يذعن له 

من أول وهلة، فإن ذلك قد يفوته والعياذ باهلل. 
ابن عثيمني/ رشح رياض الصاحلني ]134/1[  
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وهل  لألحياء؟  يعرفونه  فهل  للموتى،  القرآن  يعرفون  املسلمني  "بعض   -188
من  وأوىل  أبقى  األحياء  أن  إال  واألحياء،  للحياة  القرآن  إن  للحياة؟  يعرفونه 

نث ڳ      األموات  مقابر  من  أحق  احلياة  مسارب  يف  بالقرآن  واالهتداء  األموات، 
ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ مث األنعام: 1٢٢ ؟!". 
د.سلامن العودة

ى   ى   ېې   ې     ې   ۉ   ۉ   نث  قال:  األنعام  سورة  يف   -18٩

بعدها:  قال  وهلذا  احلاصل،  فقركم  من  تقتلوهم  ال  أي:   ،151 األنعام:  مث    ائ 

نثى  ى  ائ مث فذكر الرزق هلم، بينام قال يف سورة اإلرساء:  نثچ  
چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ مث 31،  أي: خشية حصول فقر يف املستقبل؛ 
ولذا قال بعدها: }نحن نرزقهم وإياكم{ فبدأ برزقهم لالهتامم هبم، أي: ال ختافوا 

من فقركم بسببهم، فرزقهم عىل اهلل. 
ابن كثري/ تفسري362/5

"إن يف سلوك هذه األمة تالزمًا وثيقًا بني العقائد والعبادات، وبني سلوك   -1٩0
اإلنسان وأخالقه، يف البيت والعمل والسوق واملدرسة: 

نث ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  مث األنعام: 16٢ " 
د.صالح بن محيد 
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يتجمل  أن  يستحبون  كانوا  كله، وهلذا  الدين  األدب هو  القيم:  ابن  قال   -1٩1
الرجل يف صالته للوقوف بني يدي ربه، وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول: 
تعاىل:   فقال  الزينة،  أخذ  وهو:  الصالة،  يف  العورة  سرت  عىل  زائد  بقدر  اهلل  أمر 
ال  الزينة  بأخذ  األمر  فعلق   ،31 األعراف:  مث   پ  پ      پ   ٻ   ٻ   ٻ   نثٻ  

بسرت العورة، إيذانا بأن العبد ينبغي له: أن يلبس أزين ثيابه وأمجلها يف الصالة. 
مدارج السالكني 384/2

الدعاء:  فآيتا  األعراف،  سورة  من  موطنني  يف  والذكر  الدعاء  قواعد   -1٩٢
نثہ  ہ  ھ   ھھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ مث األعراف: 55، واآلية بعدها، 

ەئ    ائ   ائ   ى     ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    نثۉ   الذكر:  وآية 
ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  مث األعراف: ٢05 " 

د. حممد اخلضريي



90

املغرب  بني  ما  يبكي   - اهلل  رمحه   - الشنقيطي  حممد  العالمة  الشيخ  بقي   -1٩3
مث  ۇ  ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   نث  تعاىل:  قوله  بتفسري  بدأ  ملا  والعشاء 

األعراف: 56،  وأخذ يردد: األرض أصلحها اهلل، فأفسدها الناس!! 

والسؤال أخي - وبعد قراءة هذه القصة املعربة -: هل تسموا مهتك لتكون 
ممن يساهم يف إصالح األرض بعد إفسادها؟!. 

 ،78 األعراف:  مث   ۀ  ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   نث  تعاىل:  قال   -1٩4
وقال:  نث ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  مث هود:   67،     
دارهم(، وملا  الدار مفردة )يف  الشديدة- ذكر  الزلزلة  الرجفة -وهي  فحني  ذكر 
ذكر الصيحة مجع الدار  نث ڻ  ڻمث ؛   وذلك ألن الصيحة يبلغ صوهتا مساحة 
الرجفة،  مع  أفردها  فلذلك  األرض؛  بجزء من  التي ختتص  الرجفة  تبلغ  مما  أكرب 

ومجعها مع الصيحة. 
د.فاضل السامرائي/ التعبري القرآين 47

كان هرم بن حيان خيرج يف بعض الليايل وينادي بأعىل صوته: عجبت من   -1٩5
نثٿ   يقول:  ثم  نام هارهبا؟  النار كيف  نام طالبها؟ وعجبت من  اجلنة كيف 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  مث األعراف: ٩7 .
التخويف من النار ص )21(

هذه  يف   " األعراف:  ٩٩،  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  مث  نث   -1٩6
اإليامن، بل  ما معه من  آمنًا عىل  أن يكون  ينبغي  العبد ال  فإن  بليغ،  اآلية ختويف 



91

ُيبتىل ببلية تسلب إيامنه، وال يزال داعيًا بالثبات، وأن يسعى يف  ال يزال خائفًا أن 
به احلال ما  بلغت  العبد - ولو  فإن  الفتن؛  الرش عند وقوع  كل سبب خيلصه من 

بلغت - فليس عىل يقني من السالمة.
ابن سعدي/تفسريه ص298

من  وأشد  بالعقوبة  املعاقب  حيس  أال  املعاقبة  )أعظم  اجلوزي:  ابن  قال   -1٩7
ذلك أن يقع يف الرسور بام هو عقوبة؛ كالفرح باملال احلرام، والتمكن من الذنوب، 

ومن هذه حاله ال يفوز بطاعة( وشاهد ما قاله ابن اجلوزي يف قوله تعاىل: نث ڌ  
ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ     ک  ک   کک  گ  گ  گ  

گ   ڳ    ڳ  ڳ   مث األعراف: 100 .
د.سليامن املاجد

إن موسى عليه السالم سأل أجل األشياء فقال: نث ۇ  ۇ  ۆ  ۆمث    -1٩8
األعراف: 143، وسأل أقل األشياء فقال:  نث  ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژمث 

القصص: ٢4؛  فنحن أيضا نسأل اهلل أجل األشياء وهي خريات اآلخرة، وأقلها وهي 

نث  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   فنقول:  الدنيا  خريات 
ې  ې  ې   مث البقرة: ٢01 .

  الرازي/ أرسار التنزيل ص132

1٩٩-  ملا رجع موسى عليه السالم، ووجد قومه قد عبدوا العجل، غضب وأخذ 
برأس أخيه هارون وحليته، وعاتبه عتابًا شديدًا، فكان مما قاله هارون ملوسى: نثڄ  
عالج  يف  األنبياء  ألتباع  عظيم  درس  وهو   ،150 األعراف:  مث  ڄ  ڄ   ڄ  
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مشاكلهم مهام كانت كبرية، بعيدًا عن أي أسلوب جيلب شامتة األعداء واحلاسدين. 
د.عمر املقبل

ڱ   ڱ   -:نث  اليهود  قبائح  من  مجلة  ذكر  أن  بعد   - تعاىل  قوله  تأمل   -٢00
األعراف: 153،  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  مث 
وإن  الذنوب  أن  ليعلم  رمحته؛  بعظيم  أردفها  ثم  أوال،  خبائثهم  "عظم  سبحانه  فإنه 

جلت، فالرمحة أعظم" 
تفسري الكوايش 

نث ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   رضب اهلل مثلني منفرين، فقال تعاىل:    -٢01
ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   ۋ مث  األعراف: 176، وقال تعاىل نثک               گ     گ  
النافع،  العلم  عن  املنسلخ  الضال  للعامل  رضبه  األول  فاملثل   ،5 اجلمعة:  مث  گ 

التوراة يف  للذين حيملون  الثاين فرضبه اهلل  املثل  اللهاث وراء شهواته، وأما  دائم 
عقوهلم، لكنهم مل يستفيدوا منها ومل ينتفعوا هبا يف حياهتم، فامذا يفرقون عن احلامر 

حامل األسفار؟ 
صالح اخلالدي/ انظر لطائف قرآنية ص 167-165

تأمل هذه القاعدة جيًدا: كثريا ما ينفي اهلل اليشء النتفاء فائدته وثمرته،   -٢0٢
وإن كانت صورته موجودة، ومثال ذلك: قوله تعاىل:  نث ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  
ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ مث األعراف: 17٩، فلام 
تتحقق  مل  اهلل،  ملكوت  بتأمل  وأعينهم  اهلل،  كالم  معاين  بفقه  بقلوهبم  ينتفعوا  مل 

الثمرة منها .
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سفيان  قال   ،18٢ األعراف:  مث   گ   گ   گ   ک   ک   ک   نث   -٢03
الثوري: نسبغ عليهم النعم، ونمنعهم الشكر. 

الشكر البن أيب الدنيا ) ص :41(

 
حتكم  وال  اجلزل  تعطينا  ال  إنك  فقال:  عمر  عىل  حصن  بن  عيينة  قدم   -٢04
عيينة  أخي  ابن  ولكن  به،  هيم  أن  كاد  حتى  غضبا  عمر  فغضب  بالعدل.  فينا 

نث ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ   لنبيه:   يا أمري املؤمنني، إن اهلل تعاىل قال  قال: 
ومل  عمر  عندها  فوقف  اجلاهلني.  من  هذا  وإن   ،1٩٩ األعراف:  چچمث 
عند   -- الصحابة  أدب  إىل  فانظر  اهلل،  كتاب  عند  افًا  وقَّ كان  ألنه  يتجاوزها؛ 

كتاب اهلل، ال يتجاوزونه، إذا قيل هلم هذا قول اهلل وقفوا، مهام كان. 
ابن عثيمني/ تفسريه ]276/1، 277[  
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الفرقان(،  )يوم  اهلل  سامها  التي  الكربى،  بدر  غزوة  وقعت  رمضان  يف   -٢05
وجاءت سورة األنفال تتحدث عن تفاصيل هذه الغزوة، وما فيها من الدروس 
عظيمة،  آيات  من  فيها  بام  ويعترب  ويتأملها،  يتدبرها،  أن  باملؤمن  فحري  والعرب، 
القيم  ابن  تعليق  مع  السورة،  هلذه  السعدي  العالمة  تفسري  قراءة  به:  ينصح  ومما 

عليها يف زاد املعاد. 

ملا حرضت اإلمام نافعا املدين - وهو أحد القراء السبعة - الوفاة، قال له   -٢06
نث ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   أبناؤه: أوصنا! قال: 
ٿ        ٿ  ٹمث األنفال: 1،   فام أمجل أن تتضمن وصايانا ألهلنا وأوالدنا وصايا 

قرآنية، فهي أعىل وأغىل أنواع الوصايا، وأعظمها أثرا. 
انظر:معرفة القراء الكبار 111/1

قال ابن رجب: إذا ذاق العبد حالوة اإليامن، ووجد طعمه وحالوته ظهر   -٢07



96

وأرسعت  وااله،  ما  و  اهلل  ذكر  اللسان  فاستحىل  وجوارحه،  لسانه  عىل  ذلك  ثمرة 
اجلوارح إىل طاعة اهلل، ويشهد لذلك قوله تعاىل: نث ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃڃمثاألنفال: ٢.
لطائف املعارف ،ص252

ڄمث  ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   "نث  القرآن:  مع  اإليامن  أهل  شأن   -٢08
األنفال: ٢ ؛ ألهنم يلقون السمع، وحيرضون قلوهبم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيامهنم؛ 

جيهلونه،  كانوا  معنى  هلم  يبني  أن  بد  ال  وألنه  القلوب؛  أعامل  من  التدبر  ألن 
من  وجال  أو  اخلري،  يف  رغبة  قلوهبم  يف  حيدث  أو  نسوه،  كانوا  ما  يتذكرون  أو 

العقوبات، وازدجارا عن املعايص". 
السعدي/ تفسريه ص315

فالنبي-�-  اإليامين:  التكوين  مع  املادي  السالح  تعانق  بدر  غزوة  "يف   -٢0٩
يف  ربه  إىل  توجه  ثم  املعنويات،  ورفع  املواقع،  واختار  اجلند،  ونظم  اجليش،  هيأ 

نثٱ  ٻ  ٻ   رضاعة وإحلاح، يستنزل النرص، ويناشد املدد، فتحقق املراد 
نث  ٺ  ٺ  ٺ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  ڀ  ڀ  ڀمث           

ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ مث األنفال: ٩-10.
د.صالح بن محيد

صيغة االسم تفيد الثبات والدوام وصيغة الفعل تفيد التجدد واالستمرار،   -٢10
ومن لطائف هذا التعبري قوله تعاىل:  نث ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ            
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بقاء  نث وئمث؛ ألن  الفعل    األنفال:33، فجاء  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   مث   

ألن  ۈئمث؛  نث  باالسم  بعده  وجاء  العذاب  من  مؤقت  مانع  بينهم  الرسول 
االستغفار مانع ثابت من العذاب يف كل زمان. 

د.فاضل السامرائي/ التعبري القرآين ، ص : )26(

٢11-نث ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھمث  األنفال: 38،  هذه 
كان  فلو  واملآثم،  واملعايص  واجلرائم،  الكفر  يقتحمون  الكفار  أن  وذلك  لطيفة؛ 
ذلك يوجب مؤاخذهتم ملا استدركوا أبدًا توبة، وال نالتهم مغفرة؛ فيرس اهلل عليهم 
قبول التوبة عند اإلنابة، وبذل املغفرة باإلسالم، وهدم مجيع ما تقدم؛ ليكون ذلك 

أقرب إىل دخوهلم يف الدين، وأدعى إىل قبوهلم كلمة اإلسالم. 
ابن العريب/ أحكام القرآن 116/4

يف قوله تعاىل  نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    -٢1٢
ٺمث  األنفال: 53، دليل عىل أن اهلل -جل وعال- قد يسلب النعم بفعل املعصية 
عقوبة لفاعليها، فهو سبحانه ال يغري ما هبم حتى حيدثوا أحداثا يعاقبهم اهلل عليها، 

فيغري ما هبم، ويكون اإلحداث سببا للتغيري. 
اب/ نكت القرآن 473/1 القصَّ

األنفال: 60،  مث  اآلية   .. نث ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    -٢13
أمر اهلل سبحانه وتعاىل بإعداد القوة لألعداء؛ فإن اهلل تعاىل لو شاء هلزمهم بالكالم، 
فأمر  ببعض،  الناس  يبيل بعض  أن  أراد  تراب، كام فعل -�-، ولكنه  وحفنة من 
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بإعداد القوى واآللة يف فنون احلرب التي تكون لنا عدة، وعليهم قوة، ووعد عىل 
الصرب والتقوى بإمداد املالئكة العليا. 

ابن العريب/ أحكام القرآن 4 / 155

ثبت يف الرشيعة العفو عن اخلطأ يف االجتهاد، حسبام بسطه العلامء وأهل   -٢14
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ     ۆئ        ۆئ   تعاىل:نث  قوله  ومنه  األصول، 

ىئی مث  األنفال: 68    ]الشاطبي[ .
أو يستهزئ  يعاقبهم  يراعى ذلك يف معاملته ملن دونه، فال  أن  فعىل األب واملريب 

هبم عىل اجتهادهم السائغ.
املوافقات 1/ 163 
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ڍ   ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ     نثچ    -٢15
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ       ڎ   ڌ   ڌ  
ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ  
يكاد  ال  ما  الناس،  عىل  َنَعْت  آية  أشد  اآلية  "هذه   ،٢4 التوبة:  مث  ڱڱ  

يتخلص منه إال من تداركه اهلل سبحانه بلطفه". 
األلويس/ تفسريه 192/7

وحمرم،  احلجة،  وذو  القعدة،  ذو  وهي:   - احلرم  األشهر  يف  تعاىل  قال   -٢16
ورجب -: نث ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
اختص من  ابن عباس:  قال  التوبة: 36   مث  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ 
أعظم،  فيهن  الذنب  وجعل  حرمتهن،  وعظم  حرما  فجعلهن  أشهر،  أربعة  ذلك 

والعمل الصالح واألجر أعظم.
الدر املنثور 187/4
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ۋ     ٴۇ   ۈ   نث   :- احلرم  األشهر  عن  تعاىل  قوله  يف   - قتادة  قال   -٢17
ۋمث التوبة: 36،  قال: إن الظلم يف الشهر احلرام أعظم خطيئة ووزرا من الظلم 

فيام سواه، وإن كان الظلم عىل كل حال عظيام ولكن اهلل يعظم من أمره ما شاء. 
الدر املنثور 187/4

ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   نث   -٢18
قال  التوبة:40   مث  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 
بكر  أبا  إال  اآلية-  هذه  -يف  مجيعا  األرض  أهل   -    - اهلل  الشعبي:عاتب 

 .--الصديق
تفسري البغوي 49/4

اهلل  جعل  كيف  انظر   ،40 التوبة:  مث  ہ  ہ   ہ   ہ   ۀ   نث   -٢1٩
خروج نبيه من مكة، بل إخراجه، نرصًا مبينًا، وأنزل عليه سكينة وجنودًا تؤيده، 
حصل  ما  –بسبب  هزيمة  الناس  بعض  يظنه  فام  السفىل،  الكافرين  كلمة  وجعل 
النرص  بل  نرص،  اهلل  ميزان  يف  هو  إنام  والسجن-  القتل  من  وأوليائه  اهلل  ألنبياء 

املبني. 
العيبان فهد 

٢٢0-  نث چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ مث التوبة: 43، هل سمعتم بمعاتبة أحسن 
من هذه؟ بدأ بالعفو قبل املعاتبة. 

مورق العجيل/ الدر املنثور 5 / 85
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اهلل،  خذهلم  ممن  تكون  أن  من  وجل  عىل  فكن  طاعة،  عن  حبست  "إذا   -٢٢1
ہ   نث    تعاىل:  قال  للجهاد،  اخلروج  عن  املنافقني  ثبط  كام  الطاعة  عن  وثبطهم 
ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  مث التوبة: 46 .
د.مساعد بن سليامن الطيار

نث ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ مث التوبة: 51: "إنام مل يقل: ما كتب   -٢٢٢
علينا؛ ألنه أمر يتعلق باملؤمن، وال يصيب املؤمن يشء إال وهو له؛ إن كان خريا 

فهو له يف العاجل، وإن كان شا فهو ثواب له يف اآلجل". 
الوزير ابن هبرية/ ذيل طبقات احلنابلة 237/1

قال تعاىل عن املنافقني: نث   ى  ائ  ائ     ەئ    ەئ  وئ مث التوبة: 54،   -٢٢3
عىل  يرجو  ال  الذي  وهو  يصل،  مل  انفرد  وإن  صىل  مجاعة  يف  كان  "إن  عباس:  ابن  قال 

الصالة ثوابًا، وال خيشى يف تركها عقابًا". 
لو مل يكن للنفاق آفة إال أنه يورث الكسل عن العبادة، لكفى به ذما، فكيف ببقية 

آثاره السيئة؟!
انظر:تفسري القرطبي 163/8

كثري من الناس يلجأ إىل النذر عند تأزم أمر ما عنده، وقد ثبت يف احلديث   -٢٢4
أنه ال يأيت بخري، ومصداق ذلك يف القرآن:نث  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
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ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  مث التوبة: 75 - 77. 

د.حممد اخلضريي

٢٢5-  نثې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئمث التوبة: 7٩، 
املقرصين ملزهم،  فإن رأى أهل اخلري ملزهم، وإن رأى  املسلمني،  املنافق: ش عىل  هكذا 
إذا رأوا  النار. واملنافقون يف زمننا هذا  الدرك األسفل من  وهو أخبث عباد اهلل، فهو يف 
أهل اخلري وأهل الدعوة، وأهل األمر باملعروف والنهي عن املنكر قالوا: هؤالء متزمتون، 

وهؤالء متشددون، وهؤالء أصوليون، وهؤالء رجعيون، وما أشبه ذلكم من الكالم. 
ابن عثيمني

نث چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌڎ  ڎ   ڈ        ڈ  ژ  مث التوبة: 81،   -٢٢6
عن  ليبحث  الصيف  حر  يف  نافر  بني  كبري  فرق  ،لكن  احلر  يف  ينفر  الناس  من  الكثري 
العتذر  أمته  نفع  أو  دينه  خدمة  إىل  دعي  لو   ، هناك  أو  هنا  حمرمة  شهوة  نزوة،ويقيض 
بشدة احلر! وبني نافر يف احلر ليبلغ اخلري وينفع األمة ! وسيعلم الفريقان عاقبة نفريهم 

يوم قيام األشهاد. 

استنبط بعض العلامء من قوله تعاىل - عن املنافقني -: نث ے  ۓ  ۓ  ڭ    -٢٢7
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉمث  

عىل  الصالة  عن  هنى  فلام  اجلنازة؛  صالة  شعية  عىل  تدل  اآلية  هذه  أن  التوبة: 84، 

املنافقني دل عىل مرشوعيتها يف حق املؤمنني. 
انظر:تفسري القرطبي 221/8
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ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   نث  تعاىل:  قوله  إىل  انظر   -٢٢8
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ  

الرغبة  وهذه  الراسخ؟  اليقني  هذا  هيدر  اهلل  أن  أترى   ،٩٢ مثالتوبة:  ې   ې   ۉ  
ألهنم  املجاهدين؛  ثواب  هلم  سجلت  الصادقة  النية  إن  التضحية؟  يف  العميقة 

قعدوا راغمني. 
حممد الغزايل/ خلق املسلم ص )90(

من  ذلك  دفع  يمكنه  ال  مؤمن،  كل  قلب  يف  موجود  ورسوله  اهلل  حب   -٢٢٩
قلبه إذا كان مؤمنا، وتظهر عالمات حبه هلل ولرسوله إذا أخذ أحد يسب الرسول 
ويطعن عليه، أو يسب اهلل ويذكره بام ال يليق به؛ فاملؤمن يغضب لذلك أعظم مما 

يغضب لو سب أبوه وأمه. 
ابن تيمية/ دقائق التفسري 209/5

أرجى  القرآن  يف  آية  أي   :- كبري  تابعي  وهو   - النهدي  عثامن  أبو  سئل   -٢30
عندك؟ فقال: ما يف القرآن آية أرجى عندي - هلذه األمة - من قوله: نث ڎ  
ڳ    ڳ   گ   گگ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ     ڑ    ژ   ژ   ڈ    ڈ  

ڳڳ   مث التوبة: 10٢ . 
الدر املنثور 243/8

هذه  ويف   107 التوبة:  مث  اآلية   ... ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ٢31-نث 
اآلية دليل عىل أن العمل - وإن كان فاضاًل - تغريه النية، فينقلب منهيا عنه، كام 
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قلبت نية أصحاب مسجد الرضار عملهم إىل ما ترى. 
ابن سعدي/ تفسريه ص351 

ۉ     ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   نث   -٢3٢
ۆئ   ۇئ       ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ   ې  ى  ى   ې   ې   ۉ  ې  

ۆئ  ۈئ  ۈئ   مث التوبة: 117 فإن قيل: كيف أعاد ذكر التوبة )ثم تاب عليهم( 

وقد قال يف أول اآلية: نث ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇمث ؟ قيل: ذكر التوبة يف أول اآلية 
قبل ذكر الذنب، وهو حمض الفضل من اهلل تعاىل، فلام ذكر الذنب أعاد ذكر التوبة، 

واملراد منه قبوهلا. 
تفسري البغوي 105/4
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ة" يف القرآن أربعة استعامالت:  استعمل لفظ "األمَّ  -٢33
]1[ اجلامعة من الناس، وهو االستعامل الغالب، كقوله: نث ک   ک  کمث يونس: 47. 

]٢[ يف الربهة من الزمن، نث ٺ  ٺ  ٺمث  يوسف: 45 . 
]3[ يف الرجل املقتدى به، كقوله:نث ٿ  ٹ    ٹ         ٹمث النحل: 1٢0.  

]4[ يف الرشيعة والطريقة، كقوله: نث ی  ی  ی  ی  جئمث الزخرف: ٢٢ .

قال   ،57 يونس:  ڈمث  ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   تعاىل:نث  قوله   -٢34
احلسن بن عبد العزيز: من مل يردعه القرآن واملوت ثم تناطحت اجلبال بني يديه مل 

يرتدع. 
هتذيب الكامل 6 / 198

تعيش البيوت هذه األيام)1 ( أفراحًا واحتفاالت بنجاح أبنائها  ، بعد عام   -٢35

1- أرسلت بمناسبة انتهاء موسم االختبارات النهائية.
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املجدين  الشهادة، ومن حق  منزلة  احلفاوة بحسب  والتحصيل، وتعظم  اجلد  من 
أن يشعروا بالتكريم، فام جزاء اإلحسان إال اإلحسان ! وقفت متأماًل هذا املشهد، 
وتذكرت أفراح اآلخرة، حني يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب، وقارنت بني 
ما يبذله اإلنسان لدنياه وما يناله من جزاء عاجل، وبني ما يبذله لدينه وما يناله من 

نث ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ   عطاء بال حدود، فجاء اجلواب: 
ڳ   ڱ  ڱ  مث يونس: 58 .

أ.د.نارصالعمر 
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ڭ   ۓ      ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   نث   -٢36
وجمالستهم،  املؤمنني  طريق  سلوك  إن   ،43  -  4٢ هود:  مث  ڭ  ڭ   ڭ  
وإن  حتى  وعنايته،  اهلل  كنف  يف  ألهنم  احلقة؛  النجاة  سبيل  هو  إليهم  واالنحياز 
تقاذفتهم الفتن، وكانت أسباهبم يسرية، كسفينة من خشب يف أمواج كاجلبال، كام 
أن سلوك طريق الكافرين واملنافقني واالنحياز إليهم هو سبيل اهلالك، حتى وإن 

توفرت هلم األسباب املادية املنيعة كاجلبال يف علوها وصالبتها. 
العيبان فهد 

ٴۇ   ۈ   ۈ   نث   :- لقومه  لوط  خطاب  يف   - تعاىل  قوله  تأمل  من   -٢37
ۋۋ  مث؟ هود: 78 أدرك أن إدمان الفواحش - كام أنه يضعف الدين - فهو ـ يف 

أحيان كثرية ـ يذهب مروءة اإلنسان، ويقيض عىل ما بقي فيه من أخالق ورشد. 
د.عمر املقبل
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مث  خت  حت    جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب         يئ   ىئ   نث   -٢38
هود: 81، واحلكمة من هنيهم عن االلتفات ليجدوا يف السري، فإن امللتفت للوراء 

فرتق  العذاب  من  بقومهم  ينزل  ما  يروا  أال  ألجل  أو  وقفة،  أدنى  من  خيلو  ال 
قلوهبم هلم. 

األلويس ]تفسريه 322/8[

ويف ذلك إشارة للمؤمن أال يلتفت يف عمله للوراء إال عىل سبيل تقويم األخطاء؛ 
ألن كثرة االلتفات تضيع الوقت، وربام أورثت وهنًا. 

تأمل يف خطاب شعيب لقومه:نث ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    -٢3٩
ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  

ېئ مث   هود: 88
 فلهذه األجوبة الثالثة -عىل هذا النسق- شأن: وهو التنبيه عىل أن العاقل جيب 
أن يراعي يف كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثالثة: أمهها وأعالها حق اهلل تعاىل، 

وثانيها: حق النفس، وثالثها: حق الناس. 
البيضاوي/ تفسريه 253/1

٢40- نث ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ مث هود: 88،  أي: ليس يل من املقاصد إال 
أن تصلح أحوالكم، وتستقيم منافعكم، وليس يل من املقاصد اخلاصة يل وحدي 

يشء بحسب استطاعتي، وملا كان هذا فيه نوع تزكية للنفس دفع هذا بقوله: نثىئ  
ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   مث هود: 88 . 

ابن سعدي/ تفسريه ص387
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ملا ذكر سبحانه يف سورة هود عقوبات األمم املكذبني للرسل، وما حل   -٢41
هبم يف الدنيا من اخلزي، قال بعد ذلك:نث ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ مث 
هود: 103، فأخرب أن عقوباته للمكذبني عربة ملن خاف عذاب اآلخرة، وأما من ال 

يؤمن هبا وال خياف عذاهبا فال يكون ذلك عربة وآية يف حقه، فإنه إذا سمع ذلك 
قال: "مل يزل يف الدهر اخلري والرش، والنعيم والبؤس، والسعادة والشقاوة"! وربام 

أحال ذلك عىل أسباب فلكية، وقوى نفسانية. 
ابن القيم/ الفوائد 131

مث  خب    حب   جب   يئ   ىئ   مئ     حئ   جئ    ی   نث   -٢4٢
يقل: صاحلون؛  ومل  نث جب  حب    مث  اجلملة األخرية   تأمل يف  هود: 117، 

ألن الصالح الشخيص املنزوي بعيدًا، ال يأسى لضعف اإليامن، وال يبايل هبزيمة 
اخلري، فكن صاحلًا مصلحًا، وراشدًا مرشدًا.  
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يقول ابن اجلوزي : قرأت سورة يوسف عليه السالم، فتعجبت من مدحه عىل   -٢43
صربه، وشح قصته للناس، ورفع قدره، فتأملت خبيئة األمر فإذا هي خمالفته للهوى 
املكروه، فقلت: وا عجبا لو وافق هواه من كان يكون؟ وملا خالفه لقد صار أمرًا عظياًم 
ترضب األمثال بصربه، ويفتخر عىل اخللق باجتهاده، وكل ذلك قد كان بصرب ساعة 

فيا له عزًا وفخرًا، أن متلك نفسك ساعة الصرب عن املحبوب وهو قريب. 
صيد اخلاطر)ص 291(

٢44-  نث  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  مث   يوسف: 7،  "آيات لكل من 
سأل عنها بلسان احلال أو بلسان املقال؛ فإن السائلني هم الذين ينتفعون باآليات 

والعرب، وأما املعرضون فال ينتفعون باآليات، وال بالقصص والبينات" 

ابن سعدي/ تفسريه ص394
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 ،1٢ يوسف:  مث   ائ   ائ   ى       ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   نث    -٢45
الربيء،  اللعب  مرشوعية  عىل  يدل  مما  معهم،  أرسله  بل  ذلك  والدهم  ينكر  مل 
هلوًا  حياهتم  اختذوا  الذين  بني  الوسطية  منهج  يرسم  وهو  إليه،  األبناء  وحاجة 
الذين تشددوا وغلوا،  ليضلوا عن سبيل اهلل، وبني  ولعبًا، واشرتوا هلو احلديث 
حتليله  أو  بإطالق  اللعب  حتريم  جيوز  فال  لعباده،  أخرج  التي  اهلل  زينة  رموا  وحَّ

دون ضابط. 
أ.د. نارص العمر

ڄ   ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   نث   -٢46
استخدم  ولو  البصرية  ألهل  أمره  ينكشف  باألمر  املتظاهر   ،17 يوسف:  ڄمث 

التمثيل، فإهنم جاؤوا أباهم عشاء يبكون، فهذا متثيل ولكنه مل يدم هلم. 
حممد املنجد/ 100 فائدة من سورة يوسف

الفواحش، وكان جيد شدة يف  ببعض  تعلقه  يعاين من  كان  الشباب  أحد   -٢47
تركها، حتى أذن اهلل بذهاب حبها من قلبه بسبب تدبره لقوله تعاىل - عن يوسف 
عليه السالم -:نث ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍمث 
يوسف: ٢4، فرجع لنفسه وقال: لو كنت خملصًا ألنجاين ريب كام أنجى يوسف، ومل 

يمض وقت طويل حتى صار هذا الشاب أحد الدعاة إىل اهلل. 

تأمل قوله تعاىل عن النسوة: نث  ی  ی      جئ  حئ    مئ  ىئ مث يوسف: 30،   -٢48
ومل يقلن: فتى العزيز راود سيدته، ويف هذا طمأنة ألصحاب املبادئ، الذين يتعرضون 
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لتشويه السمعة، وإلصاق التهم عن طريق اإلشاعات واالفرتاء، إذ رسعان ما تتضح 

مث  ی  ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ     ېئ      نث  كالشمس:  ساطعة  براءهتم  وتظهر  مواقفهم، 
يوسف: 51 .

أ.د.نارص العمر

انظر إىل قوله تعاىل يف سورة يوسف عن النسوة: نث ٿ  ٿ  ٿ        ٿ    -٢4٩
ٹ مث  يوسف: 31 ، وقول امللك ليوسف: نث ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  مث   يوسف: 54، فيه أن النساء يروقهن حسن املظهر، وأما الرجال فريوقهم 

مجال املنطق واملخرب، وتلك من طبيعة التي خلقها اهلل تعاىل يف النفوس. 
د.حممد احلمد

خت   حت   جت   يب    ىب   مب   خب     حب   نث  للسجينني:  يوسف  قال  "عندما   -٢50
فاملقام ليس مقام  أمامهام،  يوسف: 37، ومل يشتم دينهام  مت  ىت  يت  جث   مث 
أن  بالرضورة  فليس  تبني  إذا  رد وال استفزاز وال حساب، بل مقام بالغ، واحلق 

جيهر بشتم الباطل الذي يدين به الشخص املقابل". 
أ.د.نارص العمر

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ مث يوسف: 38،  نث  ٢51- قول يوسف عليه السالم: 
الناس  علق قتادة عىل ذلك فقال: إن املؤمن ليشكر ما به من نعمة اهلل، ويشكر ما يف 

من نعم اهلل. 
الدر املنثور 255/8
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فيه  اختلف  -إذا  املعنى  فهم  عىل  يعني  مما  وتدبرها  اآليات  سياق  فهم   -٢5٢
التي  هي  العزيز  امرأة  بأن  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  جزم  ذلك:  مثال  املفرسون- 

ٺ   ٺ   ٺ      ڀٺ   ڀ     ڀ   ڀ       پ   پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   نث  قالت: 
"يدل  بقوله:  ذلك  وأتبع  بكالمها،  متصل  السياق  ألن  53؛  يوسف:  مث  ٿٿ  

القرآن عىل ذلك داللة بينة، ال يرتاب فيها من تدبر القرآن". 
دقائق التفسري 2/ 273

يف قول يوسف إلخوته: نث ۈ    ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  مث يوسف: 60، فيه   -٢53
الرشعية  املصلحة  أن  طاملا  مرشوع،  غرض  لتحصيل  االقتصادية؛  املقاطعة  مرشوعية 
اقتضتها، فيوسف بني إلخوته أنه ليس بينهم أي تعاون اقتصادي ما مل ينفذوا مطلبه. 
أ.د.نارص العمر

إىل  وينجذبون  الناس،  وحيبهم  صالحهم،  عليهم  يظهر  الصالح  أهل   -٢54
عدهلم وصدقهم، فأهل البلد من الكفار والفساق: امللك، وخباز امللك وغريهم 
 78 يوسف:  مث  ىب    مب   خب   حب   جب   نث  السالم:   عليه  يوسف  إىل  جلؤوا 

فحالتك وسريتك وهيئتك وأفعالك خترب أنك من املحسنني. 
حممد املنجد/100 فائدة من سورة يوسف

پ      ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  قال:  ملا  السالم  عليه  يوسف  دقة  "تأمل   -٢55
مث يوسف: 7٩،  فلم يقل: من رسق! ألنه يعلم أن أخاه مل يرسق،  پ  پ  پ 
فكان دقيقًا يف عبارته، فلم يتهم أخاه، كام مل يثر الشكوك حول دعوى الرسقة، فام 
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أحوجنا إىل الدقة يف كلامتنا، مع حتقق الوصول إىل مرادنا". 
أ.د.نارص العمر

َيبنُِي إيامن املؤمن عند االبتالء، فهو يبالغ يف الدعاء وال يرى أثرًا لإلجابة،   -٢56
وال يتغري أمله ورجاؤه ولو قويت أسباب اليأس؛ لعلمه أن ربه أعلم بمصاحله منه؛ 
أما سمعت قصة يعقوب عليه السالم؟ بقي ثامنني سنة يف البالء ورجاؤه ال يتغري، 

ڭ    ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   نث  وقال:  أمله  يتغري  مل  يوسف  فقد  بعد  بنيامني  ضم  فلام 
ۇمث   يوسف: 83،  فإياك أن تستطيل زمان البالء، وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك 

مبتىل بالبالء، متعبد بالصرب والدعاء، وال تيأس من روح اهلل وإن طال البالء. 
ابن اجلوزي/ صيد اخلاطر )552(

٢57- نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ مث يوسف: 87، 
بأن  جدير  ودواء  ترياق  له  املؤمنني،  عىل  دسه  املنافقون  حياول  الذي  التشاؤم  ُسم  إن 
يذهبه، أال وهو بث اليقني بمعية اهلل، والتوكل عليه، ولنثق بأن الذي خيرج اللبن من 

بني الفرث والدم، قادر عىل إخراج النرص من رحم البأساء والرضاء. 
أ.د.نارص العمر

قوله تعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ    -٢58
ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ  مث  يوسف: 87، رغم كثرة املصائب 
وشدة النكبات واملتغريات التي تعاقبت عىل نبي اهلل يعقوب عليه السالم، إال أن 

الذي مل يتغري أبدا هو حسن ظنه بربه تعاىل. 
صالح املغاميس
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"من تأمل ذل إخوة يوسف ملا قالوا: نث ڃ  ڃمث يوسف: 88 عرف   -٢5٩
شؤم الزلل!" 

 ابن اجلوزي/ صيد اخلاطر ص90

يوسف،  سورة  يقرؤون  أناس  من  االستغراب  ويشتد  التعجب  يزداد   -٢60
ترتب عىل ذلك من  أبيه، وما  بينه وبني  فرقوا  معه عندما  إخوته  ما عمله  ويرون 
مآيس وفواجع: إلقـاء يف البئـر، وبـيعه مملوًكا، وتعريضه للفتن وسجنه، واهتامه 

نث  ے  ۓ  ۓ   ڭڭ   الرائع:  املوقف  ذلك  منه  يأيت  كله  ذلك  بعد  بالرسقـة.. 
ڭ  ڭ  ۇ مث  يوسف: ٩٢ يرون ذلك فال يعفون وال يصفحون؟ فهال عفوت أخي 

كام عفى بال َمنٍّ وال أذى؟ أال حتبون أن يغفر اهلل لكم؟". 
أ.د. نارص العمر

ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀمث    نث  السالم:  يوسف عليه  قول  تأمل   -٢61
يوسف: 100،  فلم يذكر خروجه من اجلب، مع أن النعمة فيه أعظم، لوجهني: أحدمها: 

لئال يستحيي إخوته، والكريم يغيض عن اللوم، والسيام يف وقت الصفاء. والثاين: 
ألن السجن كان باختياره، فكان اخلروج منه أعظم، بخالف اجلب. 

الزركيش/ الربهان 3 / 66

قول يوسف عليه السالم: نث ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ    -٢6٢
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ مث يوسف: 100 ، فيه احلفاظ عىل مشاعر 
اآلخرين وعدم جرحها، فإنه ما قال: بعدما ظلمني إخويت، وبعدما ألقوين يف اجلب؛ 

بل أضاف ذلك إىل الشيطان، وهذا من مكارم األخالق وتلك، أخالق األنبياء. 
حممد املنجد/ 100 فائدة من سورة يوسف 
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نث ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ مث يوسف: 110،   -٢63
راضية،  بعيشة  مبرشة  السعة،  إىل  الضيق  من  اخلروج  يرتقب  الداعية  اآلية جتعل  هذه 
مكسبة  املؤملة  فاحلوادث  املحيطة؛  والظروف  القاسية،  املحن  رغم  واعد،  ومستقبل 
وتنبيه من غفلة،  ذنب،  وثواب مدخر، وتطهري من  مرتقب،  حلظوظ جليلة من نرص 

وكل ذلك خري، فـ)عجبًا ألمر املؤمن إن أمره كله له خري(، فلامذا اليأس والقنوط؟ 
أ.د.نارص العمر 
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إىل  األبصار  تفتح  سبحانه،  اخلالق  وقوة  عظمة  فيها  جتلت  سور  "ثالث   -٢64
قلبه،  يف  اليقني  بربد  شعر  حقًا،  تدبرها  من  منا،  القريب  الكون  يف  ذلك  دالئل 

وأدخل عظمة اهلل يف كل شعرة من جسده: )الرعد، فاطر، امللك(. 
د.عصام العويد

اهلل،  مثل رضبه  ابن عباس: هذا  الرعد: 17، قال  مث  نث  ڭ  ڭ  ڭ   -٢65
معه  ينفع  فام  الشك  فأما  وشكها،  يقينها  قدر  عىل  الوحي  من  القلوب  احتملت 

العمل ، وأما اليقني فينفع اهلل به أهله. 
الدر املنثور 632/4

نثڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   تعاىل:  قال  املرسلني، كام  الزواج من سنن   -٢66
يستشعر  أن  السنة  اهلل هلذه  بمن وفقه  الرعد: 38، فحري  مث  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ 



120

االقتداء هبم، فذلك مما يضاعف األجر، ويعظم املثوبة.  

مث  ۀ  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    نث  تعاىل:  قوله  يف   -٢67
الرعد:  38،   إشارة إىل أن اهلل تعاىل إذا شف شخصًا بواليته، مل ترضه مباشة أحكام 

البرشية من األهل والولد، ومل يكن بسط الدنيا له قدحا يف واليته. 
اآللويس/ تفسريه 307/9
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تعاىل:نثے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆمث  قوله  قتادة يف  قال   -٢68
وإن  فليداوم،  هلل  كان  فإن  يصاحب؟  وعالم  خيالل؟  من  رجل  فلينظر  إبراهيم: 31، 

خلة  إال  القيامة  يوم  عداوة  أهلها  عىل  ستصري  خلة  كل  أن  فليعلم  اهلل  لغري  كان 
املتقني: نث ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻڻ  مث الزخرف: 67. 

الدر املنثور 43/5

كان احلسن البرصي يردد يف ليلة قوله تعاىل:  نثپ  پ  پ    -٢6٩
ما  ملعتربًا،  فيها  إن  فقال:  ذلك؟!  يف  له  فقيل  إبراهيم: 34،  مث  ڀ   ڀ  ڀ 

نرفع طرفًا وال نرده إال وقع عىل نعمة، وما ال نعلمه من نعم اهلل أكثر!. 

مث  ڳ  ڳ   گ    گ   گ   گ   نث  تعاىل:  قوله  يف  السدي  عن   -٢70
إبراهيم: 37،  قال: خذ بقلوب الناس إليهم، فإنه حيث هيوي القلب يذهب اجلسد، 
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فلذلك ليس من مؤمن إال وقلبه معلق بحب الكعبة. 
الدر املنثور 560/8

ڭ   نثڭ   تعاىل:  قوله  يف  غريه  دون  القطران  اختيار  رس  تأمل   -٢71
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  مث إبراهيم: 50،  وذلك -واهلل أعلم- ألن له أربع 
وأسود  الريح،  ومنتن  النار،  يف  االشتعال  ورسيع  اجللد،  عىل  حار  خصائص: 
من  اهلل  أجارك   - تذكر  ثم  كالرسابيل!  تكون  حتى  أجسامهم  به  تطىل  اللون، 
الدنيا  نار  بني  كالتفاوت  اآلخرة،  وقطران  الدنيا  قطران  بني  التفاوت  أن  عذابه- 

ونار اآلخرة! 
انظر الكشاف: 294/3 
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نث ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  مث احلجر: 3،  قال   -٢7٢
آخر،  هتديد  ٹ  ٹمث  نث  وقوله:    ، هتديد  مث  العلم:نث ٺ  أهل  بعض 

فمتى هينأ العيش بني هتديدين؟ 
تفسري البغوي 368/4

فهو   ،٢1 احلجر:  مث  ڇ  ڇ    ڇ          ڇ   چ    چ   تعاىل:نث  قوله  تدبر   -٢73
خزائنه،  عنده  ممن  إال  يطلب  ال  يشء  كل  أن  وهو  الكنوز،  من  لكنز  "متضمن 
ومفاتيح تلك اخلزائن بيده، وإن طلب من غريه طلب ممن ليس عنده، وال يقدر 

عليه!" 
ابن القيم/ الفوائد ص: ) 202(

 ،3٢ احلجر:  مث  پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعاىل:نث  قوله  تأمل   -٢74
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ففيه: أن ختلف اإلنسان عن العمل الصالح وحده أكرب وأعظم. 

حممد بن عبدالوهاب/ تفسري الشيخ: )189(

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   لوط:نث  قوم  عن  تعاىل  قال   -٢75
احلقيقة،  عن  انقلبوا  ملا  فإهنم  بوضوح،  املناسبة  من  هذا   ،74 احلجر:  مث  ٹڤ  

والفطرة، ونزلوا إىل أسفل األخالق جعل اهلل أعايل قريتهم سافلها! 
ابن عثيمني

عن سفيان بن عيينة قال: من أعطي القرآن فمد عينيه إىل يشء من الدنيا،   -٢76
ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   نث  تعاىل  قوله  تسمع  أمل  القرآن  صغر  فقد 
ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ      ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   
ۆئ  ۆئ  ۈئ  مث احلجر: 87 - 88،  وقوله نث ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  مث طه: 131 يعني: القرآن. 

الدر املنثور 652/8

٢77-نث ٿ  ٹ           ٹ  ٹ  مث  احلجر: ٩5 بك وبام جئت به، وهذا وعد 
أنواع  من  شاء  بام  إياهم  اهلل  يكفيه  وأن  املستهزئون،  يرضه  أال  لرسوله،  اهلل  من 
وبام  اهلل-�-  برسول  باالستهزاء  أحد  تظاهر  ما  فإنه  تعاىل؛  فعل  وقد  العقوبة، 

جاء به إال أهلكه اهلل وقتله ش قتلة. 
ابن سعدي/ تفسريه ص 435
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ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ٢78-نثڄ  
النبي-�-   ٩٩  -  ٩7 احلجر:  مث  ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ  
يطرد  ما  إىل  اهلل  فأرشده  أدلته،  ووضوح  بصدقه  علمهم  مع  قومه  تكذيب  يسوؤه 
اهلم، فأمره بخصوص، ثم عموم، ثم أعم: إذ أرشده إىل تسبيح اهلل، ثم إىل أمر أعم 
من الذكر املجرد وهو الصالة، ثم إىل اإلقبال عىل العبادة بمفهومها الشامل. فياهلا 

من هداية عظيمة لو تدبرناها، وأخذنا هبا. 
د.حممد احلمد/خواطر : )225( 
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باألمر  واختتمت  االستعجال،  عن  بالنهي  افتتحت  النحل  "سورة   -٢7٩
بالصرب، وسورة اإلرساء افتتحت بالتسبيح، وختمت بالتحميد". 

السيوطي/ مراصد املطالع : ص53

القرآن  تعليمه  العبد  عىل  الرب  نعم  أعظم  أن  له  تبني  القرآن  تدبر  من   -٢80
والتوحيد، تأمل: )الرمحن علم القرآن( فبدأ هبا قبل نعمة اخللق، ويف "النحل" - التي 

هي سورة النعم -: نث گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  
ڻ   ڻ   ڻ       ڻ  ۀ  ۀ  مث النحل: ٢، فهذه اآلية أول نعمة عددها اهلل عىل عباده؛ لذا 

قال ابن عيينة: ما أنعم اهلل عىل العباد نعمة أعظم من أن عرفهم ال إله إال اهلل. 
د.حممد بن عبداهلل القحطاين

٢81- نث ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  مث النحل: 16، تأمل رس تعليق االهتداء بالنجم؛ 
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ألن النجوم املرادة ثابتة ال تتغري، وال تنكسف، وضوؤها مستقر ال خيتلف لذاهتا، 
إتقاهنا  قدر  وعىل  القمر،  منازل  معرفة  من  أيرس  ومعرفتها  أخرى،  لعوامل  وإنام 
ثابتة  فهي  املنهج  أدلة  فكذلك  اهلدف،  إىل  والوصول  الطريق  عىل  الداللة  تكون 
مطردة بينة ميرسة، وعىل قدر معرفتها وااللتزام هبا تكون السالمة والوصول إىل 

الغاية، وإال كان االضطراب والضالل واهلالك.  
                                        أ.د.نارص العمر

العدل،  فوق  اإلحسان   ،٩0 النحل:  ڇمث    ڇ    چ   چ   چ   نث      -٢8٢
أكثر  يعطي  أن  واإلحسان  له،  ما  ويأخذ  عليه  ما  يعطي  أن  هو  العدل  أن  وذلك 
العدل واجب، وحتري  مما عليه ويأخذ أقل مما له، فاإلحسان زائد عليه، فتحري 

اإلحسان ندب وتطوع، ولذلك عظم اهلل ثواب أهل اإلحسان.
الفريوزأبادي/ بصائر ذوى التمييز 671/1

عن احلسن أنه قرأ هذه اآلية نث   چ  چ  چ  ڇ   ڇمث النحل: ٩0،   -٢83
آية واحدة،   - مجع لكم اخلري كله والرش كله يف  إن اهلل -  قال:  ثم  إىل آخرها 
الفحشاء  ترك  وال  مجعه،  إال  شيئا  اهلل  طاعة  من  واإلحسان  العدل  ترك  ما  فواهلل 

واملنكر والبغي من معصية اهلل شيئا إال مجعه. 
الدر املنثور103/9

لقد  حفصة:  فقالت  فامت،  هبا،  الرب  عظيم  ابٌن  سريين  بنت  حلفصة  كان   -٢84
تذهب،  ال  غصة  أجد  كنت  أين  غري  يرزق،  أن  شاء  ما  الصرب  من  عليه  اهلل  رزق 
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قالت فبينا أنا ذات ليلة أقرأ سورة النحل، إذ أتيت عىل هذه اآلية:  نث ٹ  ٹ  
ڃچ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ    ڦ    ڦ   ڤ      ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  مث النحل: 

٩5 - ٩6، قالت: فأعدهتا، فأذهب اهلل ما كنت أجد. 

صفة الصفوة 25/4

تأمل حكمة تقديم األمن عىل الطمأنينة يف قوله تعاىل: نثٿ  ٿ  ٿ     -٢85
األمن،  بدون  حتصل  ال  فالطمأنينة  11٢؛  النحل:  ٹمث   ٹ   ٹ   ٿ  

ڄ   ڄ       ڄ   نثڄ   قوله:    ويف  والقلق،  االنزعاج  يسّبب  اخلوف  أن  كام 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  مث رس لطيف؛ ألن إضافة اللباس إىل اجلوع 

واخلوف تشعر وكأن ذلك مالزم لإلنسان مالزمة اللباس لالبسه. 
ينظر التحرير والتنوير 247/13

عليه  اخلليل  تعاىل عن  كقوله  االستقامة،  إىل  الضالل  "احلنف" ميل عن   -٢86
إىل  ميل عن االستقامة  "اجلنف" فهو  النحل: 1٢0،  أما  ٹ  ڤ  ڤمث  نث  السالم: 
الضالل، كقوله تعاىل يف شأن الوصية: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻمث البقرة: 18٢. 

الراغب األصفهاين/ مفردات ألفاظ القرآن 269/1

قال تعاىل عن إبراهيم: نثڦ  ڄمث النحل: 1٢1، وقال: نث ڀ     -٢87
ٺ  ٺ  ٺ  ٺمث لقامن: ٢0، فجمع النعمة يف آية النحل مجع قلة )أنعم(؛ 
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ألن نعم اهلل ال حتىص، وإنام يستطيع اإلنسان معرفة بعضها وشكرها وهو ما كان 
من إبراهيم عليه السالم، فذكر مجع القلة يف هذا املقام، أما آية لقامن فجمعها مجع 

كثرة )نعمِه(؛ ألهنا يف مقام تعداد نعمه وفضله عىل الناس مجيعًا. 
د.فاضل السامرائي/ التعبري القرآين 41-40 
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اللغوية    بالبدهية  معلوم  وهو  باليشء  يأيت  قد  أنه  القرآن  أساليب  من   -٢88
ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  قوله  ذلك:  فمن  العقلية،  أو  العادية  أو  أواحلسابية 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  مث   اإلرساء: 1،  فذكر الليل، ومن املعلوم أن اإلرساء ال يكون 
قد  كأنه  يكون  حتى  السامع،  ذهن  يف  اإلرساء  صورة  استحضار  لزيادة  لياًل؛  إال 

حرض تلك املعجزة، وهذا أشد يف التأثري. 
أ.د.فهد الرومي/بدهيات القرآن أ.د فهد الرومي ص39 االنتصاف حاشية الكشاف، ألمحد بن املنري 750/2

عن احلسن يف قوله:نث چ  چ  چ چ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍڍ   مث   -٢8٩
اإلرساء: 11، قال: ذلك دعاء اإلنسان بالرش عىل ولده وعىل امرأته، يغضب أحدهم فيدعو 

عليه، فيسب نفسه ويسب زوجته وماله وولده، فإن أعطاه اهلل ذلك شق عليه!! فيمنعه اهلل 
ذلك، ثم يدعو باخلري فيعطيه. 

الدر املنثور 266/9
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ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ        ٱ   نث  تعاىل:  قوله  تأمل   -٢٩0
ڀمث  اإلرساء: 18، ومل يقل: عجلنا له ما يريد؛ بل قال: نث پ  پمثال ما يشاء هو 
نثڀڀمث؛ فمن الناس: من يعطى ما يريد من الدنيا، ومنهم: من يعطى شيئا 
منه، ومنهم: من ال يعطى شيئا أبدا، أما اآلخرة فال بد أن جيني ثمرهتا إذا أراد بعمله 

ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   نث  اهلل:  وجه 
ڦ  ڦ  مث اإلرساء: 1٩ .

ابن عثيمني/ رشح رياض الصاحلني 18/1

قال ابن عقيل: "من أحسِن ظني بريب، أن لطفه بلغ أن وىص يب ولدي إذا   -٢٩1
كربت فقال: نث ہ  ہ  ہ   ھ مث اإلرساء: ٢3 " 

]اآلداب الرشعية 384/2[.

فام أحوجنا - أهل القرآن - أن نحسن الظن بربنا مهام طال الزمن واشتدت املحن، 
قال تعاىل - يف احلديث القديس -: "أنا عند ظن عبدي يب، فليظن يب ما شاء". 

ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   نث  تعاىل:  قوله  يف   -٢٩٢
ساترًا.  يقولون:  التفسري  أهل  بعض   ،45 اإلرساء:  مث  ۇ   ڭ   ڭ    ڭ  
يرى،  فال  العيون  ًعن  مستورا  احلجاب  يكون  وأن  ظاهره،  عىل  محله  والصواب 

وذلك أبلغ. 
ابن هبرية/ ذيل طبقات احلنابلة 237/1

نث ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  مث اإلرساء: 5٩،  قال قتادة: إن اهلل خيّوف   -٢٩3
الناس بام شاء من آياته لعلهم يعتبون، أو يذكرون، أو يرجعون، ذكر لنا أن الكوفة 
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رجفت عىل عهد ابن مسعود فقال: يا أهيا الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. 
الدر املنثور 308/5

"من كان مستوحشًا مع اهلل بمعصيته إياه يف هذه احلياة، فوحشته معه يف   -٢٩4
الربزخ ويوم املعاد أعظم وأشد : نث ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ    ٴۇ  ۋ  مث اإلرساء: 7٢ " 
حممد بن عبدالرمحن بن قاسم/ جمموع خطبه: ص: )274(.

تعاىل:  قوله  يف  كام  ثالثة  تارة  الصلوات،  أوقات  كتابه  يف  اهلل  ذكر   "  -٢٩5
چ         ڃ     ڃ   ڃ    ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   نثڤ   
نثڀ   چچمث اإلرساء: 78 ، وأما اخلمس فقد ذكرها أربعة: يف قوله: 
ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  مث الروم: 17 - 18 ، وقوله: نث  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    
ک     کگ   گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱمث  طه:130، وقوله: 

ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   نثچ  

وبينته  ذلك  فرست  والسنة   ،40  -  3٩ ق:  مث   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ  

وأحكمته". 
ابن تيمية/ جمموع الفتاوى 84/22

اهلل  ينفعه؛ ألن  ما ال  العلم  أويت من  فقد  يبكيه  ما ال  العلم  أويت من  من   -٢٩6
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   نعت أهل العلم فقال: نث ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ
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ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ   ڄ   ڄ  ڃ      ڃ       ڄ  
مث  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ  

اإلرساء: 10710٩.

أخالق العلامء لآلجري 347/5 
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افتتحت  سورة  الفتن..  غوائل  من  لتأمن  إليها؛  تأوي  أيام  سبعة  كل  يف   -٢٩7
بالوسيلة العظمى للنجاة من كل فتنة: "القرآن"، واختتمت باحلسنة العظمى التي 
ال يبقى معها أثر ألي فتنة: "التوحيد"، وبينهام أربع فتن كبار: فتنة الدين، ونجاهتا 
بالصرب، والسلطة: ونجاهتا  آية ٢8، واملال: ونجاهتا يف 3٩، والعلم: ونجاهتا  يف 

بالعدل.. هي "كهفك" من الفتن فأو إليها ينرش لك ربك من رمحته.

د.عصام العويد
 

٢٩8-  نث ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   مث الكهف: 1،  فقوله )قياًم( أي: مستقياًم ال ميل فيه، 
وال زيغ، وعليه: فهو تأكيد لقوله:نث ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   مث ألنه قد يكون اليشء 
مستقياًم يف الظاهر، وهو ال خيلو من اعوجاج يف حقيقة األمر، ولذا مجع تعاىل بني 

نفي العوج، وإثبات االستقامة. 
الشنقيطي/ أضواء البيان 5/4
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 7 الكهف:  مث  چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    نث   -٢٩٩
الدنيا  باطنها، فصحبوا  دون  إىل ظاهرها  نظروا  الذين  وزينتها  الدنيا  بزخرف  اغرت  لقد 
صحبة البهائم، ومتتعوا هبا متتع السوائم، مههم تناول الشهوات، من أي وجه حصلت، 
اته، ال ملا قدمت يداه من  فهؤالء إذا حرض أحدهم املوت، قلق خلراب ذاته، وفوات لذَّ

والسيئات.  التفريط 
السعدي/ تفسري ه  ص470

تأمل يف قول فتية أهل الكهف: نث ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  مث الكهف: 10،   -300
طلبوا من اهلل أن جيعل هلم من ذلك العمل رشدا، مع كونه عمال صاحلا، فام أكثر ما 

يقرص اإلنسان فيه، أو يرجع عىل عقبيه، أو يورثه العجب والكرب!  
                          حممد بن عبدالوهاب 

                   
الكهف: 11، ذكر  301-   نث ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  مث 
اجلارحة التي هي اآلذان - التي منها يكون السمع - ألنه ال يستحكم نوم إال مع 
تعطل السمع، ويف احلديث: "ذلك رجل بال الشيطان يف أذنه" أي: استثقل نومه 

جدا حتى ال يقوم بالليل. 

"نث ک  گ  گ  گ  گ مث  الكهف: 18، تأمل قوله: نثکمث    -30٢ 
ففيه دليل عىل أن فعل النائم ال ينسب إليه، فلو طّلق، أو قال: يف ذمتي لفالن كذا، 
فائدة  واحد  جنب  عىل  استقرارهم  وعدم  تقليبهم،  ويف  له.  قصد  ال  ألنه  يثبت؛  مل 

بدنية، وهي توازن الدم يف اجلسد". 
ابن عثيمني/ تفسري سورة الكهف ص35
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الكالب  بعض  كان  إذا   ،18 الكهف:  ڱمث  ڳ   ڳ   ڳ    نث   -303
اهلل  أخرب  -حتى  واألولياء  الصلحاء  وخمالطته  بصحبته  العليا  الدرجة  هذه  نال  قد 
لألولياء  املحبني  املخالطني  املوحدين،  باملؤمنني  ظنك  فام  كتابه-  يف  بذلك  تعاىل 

والصاحلني؟ بل يف هذا تسلية وأنس للمقرصين، املحبني للنبي �-وآله خري آل. 
تفسري القرطبي 232/13

ۈ   ۆ   ۆ   نث  اهلل:   إىل  العلم  رد  تكرر  الكهف  أصحاب  قصة  يف    -304

ۈمث الكهف: 1٩،   نث ٹ  ٹ  ڤمث الكهف: ٢1، نث ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژمث 

الكهف: ٢٢،  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉمث  الكهف: ٢6؛ ألن العربة هو العلم بثباهتم وتربؤهم 

مما عليه قومهم، وأما غريه فاجلهل به ال يرض. 
د.حممد اخلضريي

اآلية  الكهف: 1٩، هذه  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉمث    نث   -305
تدل عىل صحة الوكالة، وهي أقوى آية يف إثباهتا. 

أحكام القرآن البن العريب 296/5

چ    چ      چ   چ   ڃ   ڃ     ڃ   ڃ     نثڄ    -306
ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍمث الكهف: ٢٢، ومل يقل: رمجًا بالغيب، بل 
أبطل  عندما  اهلل  ألن  كلبهم؛  وثامنهم  سبعة  عددهم  أن  عىل  يدل  فهذا  سكت، 

القولني األولني، وسكت عن الثالث، صار الثالث صوابًا. 
ابن عثيمني/تفسري سورة الكهف ، ص : )42(
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ڳ   ڳ     گ   نثگ   تعاىل:  لقوله  تفسريه  يف  القرطبي  قال   -307
فنهي  عنهم  نجران  نصارى  سأل  السالم  عليه  أنه  روي   ،٢٢ الكهف:  ڳڳمث 
الكتاب يف يشء  أهل  مراجعة  من  املسلمني  منع  دليل عىل  هذا  السؤال، وىف  عن 

من العلم. ويقصد القرطبي: علم الرشيعة. 
تفسري القرطبي 10 /384

ڀڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث   -308
وجه  ملن  تدبرنا  هل   ،٢8 الكهف:  مث  ٿ  ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
هذا اخلطاب؟ وكيف أن الذين طولب بصحبتهم أقل منه منزلة! بل وحذره من 
تركهم طلبًا لزينة احلياة الدنيا! إنه لدرس بليغ يف بيان رضورة مصاحبة الصاحلني، 
والصرب عىل ذلك، وأن الدعوة إنام تقوم عىل يد من قويت صلتهم برهبم، ولو كان 

حظهم من الدنيا قلياًل!
د.عمر املقبل 

وعمرك  يميض،  وقتك  رأيت  إذا   :- اهلل  رمحه   - عثيمني  ابن  الشيخ  قال   -30٩
يذهب وأنت مل تنتج شيئا مفيدا، وال نافعا، ومل جتد بركة يف الوقت، فاحذر أن يكون 

أدركك قوله تعاىل: )...( ثم ذكر الشيخ اآلية، وهي يف سورة الكف؛ فام هي؟ 

اآلية هي قوله تعاىل: نثٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     -310
ڦ  ڦ  ڦ  مث الكهف: ٢8، أي: انفرط عليه وصار مشتتا، ال بركة فيه، وليعلم أن 

البعض قد يذكر اهلل؛ لكن يذكره بقلب غافل، لذا قد ال ينتفع. 
ابن عثيمني / تعليقه عىل صحيح مسلم 
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نث ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   قال ابن هبرية عند قوله تعاىل:   -311
"ما قال: )ما شاء اهلل كان( أو )ال يكون(، بل أطلق  ڑ  ک  ک  ک مث  الكهف: 3٩: 

اللفظ؛ ليعم املايض واملستقبل والراهن" 
ذيل طبقات احلنابلة 222/3

إنام   ،45 الكهف:  مث  خب  حب   جب   يئ     ىئ   مئ     حئ   جئ   ی   نث   -31٢
عىل  تبقى  ال  الدنيا  كذلك  موضع،  يف  يستقر  ال  املاء  ألن  باملاء؛  الدنيا  تعاىل  شبه 
املاء ال  الدنيا؛ وألن  يستقيم عىل حالة واحدة كذلك  املاء ال  حال واحدة؛ وألن 
يبتل؛  وال  يدخله  أن  أحد  يقدر  ال  املاء  وألن  تفنى؛  الدنيا  كذلك  ويذهب  يبقى 
كذلك الدنيا ال يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها؛ وألن املاء إذا كان بقدر كان 
نافعًا منبتًا، وإذا جاوز املقدار كان ضارًا مهلكًا، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع 

وفضوهلا يرض. 
القرطبي/ تفسريه 289/13

املال  إنام كان  قوله تعاىل:نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ مث الكهف: 46،   -313
والبنون زينة احلياة الدنيا؛ ألن يف املال مجااًل ونفعًا، وىف البنني قوة ودفعًا، فصارا 
والبنون  املال  املعنى:  والبنني، ألن  للامل  الصفة  قرينة  مع  لكن  الدنيا؛  احلياة  زينة 

زينة هذه احلياة املحتقرة فال تتبعوها نفوسكم. 
القرطبي/ تفسريه 291/13

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ مث الكهف: 46 "تقديم املال عىل البنني   -314
والشاب  والكبري،  الصغري  فيه  يرَغب  ألنه  الناس،  ألذهان  أسبق  ألنه  الذكر؛  يف 
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والشيخ، ومن له من األوالد ما قد كفاه" 
ابن عاشور/ التحرير والتنوير 77/15

نث ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   يف قوله تعاىل:   -315
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  کمث الكهف: 4٩، قال 
فإن  ظلاًم،  أحد  يشتك  ومل  اإلحصاء،  تسمعون  كام  القوم  اشتكى  اهلل:  رمحه  قتادة 
اهلل ال يظلم أحدًا، فإياكم واملحقرات من الذنوب، فإهنا جتتمع عىل صاحبها حتى 

هتلكه. 
الدر املنثور 564/9

ک   ک       ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   نث   -316
ک مث  الكهف: 4٩،  قال عون بن عبد اهلل: ضج ـ واهلل ـ القوم من الصغار قبل 

الكبار 
]التمهيد 84/2[.  

الذنوب  صغار  من  التحذير  يف  اإلمام  هذا  من  اللفتة  هذه   - اهلل  وفقك   - فتأمل 
التي حيتقرها كثري من الناس، مع أهنا قد جتتمع عىل املرء فتهلكه.

 
يبغون  الكفرة  بعض  يرى  وهو  ييأس،  قد  بل  البعض  يستغرب  قد   -317
ويظلمون، ومع ذلك مل يأخذهم اهلل بعذاب، ولكن من فقه سنن اهلل، وآثارها 
يف األمم السابقة ال يستغرب وال ييأس؛ ألنه يدرك أن هؤالء الكفرة يعيشون 
الظلم والطغيان، وبالتايل  التي تقودهم إىل مزيد من  سنة اإلمالء واالستدراج 

ۉ   نث  تعاىل:  قال  اهلل،  حدده  الذي  األجل  يف  لكن  وهالكهم؛  هنايتهم  إىل 
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ۉ  ې  ې  ې  ې  ى      ى  ائ  مث الكهف: 5٩ 
عبد العزيز اجلليل 

دليل   ،6٢ الكهف:  مث  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   نث  تعاىل:  قوله  يف   -318
يف  يقدح  ال  ذلك  وأن  واألمراض،  األمل  من  اإلنسان  جيده  بام  اإلخبار  جواز  عىل 

الرضا، وال يف التسليم للقضاء لكن إذا مل يصدر ذلك عن ضجر وال سخط. 
القرطبي/  تفسريه  14/11

يف  الزاد  اختاذ  عىل  دليل   ،6٢ الكهف:  مث  پ  ٻ   نث  تعاىل:  قوله  يف   -31٩
األسفار، وهو رد عىل اجلهلة األغامر، الذين يقتحمون الصحاري والقفار، زعام 
منهم أن ذلك هو التوكل عىل اهلل الواحد القهار، هذا موسى نبي اهلل وكليمه من 

أهل األرض قد اختذ الزاد مع معرفته بربه، وتوكله عىل رب العباد. 
القرطبي/ تفسريه 321/13

"عندما اختار اهلل معلام لنبيه موسى عليه السالم مدح هذا املعلم بقوله:   -3٢0
ژمث  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   نثڇ  
الكهف: 65، فقدم الرمحة عىل العلم ؛ليدل عىل أن من أخص صفات املعلم: الرمحة، 

وأن هذا أدعى لقبول تعليمه، واالنتفاع به". 
الشهري د.عبدالرمحن 

گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک   نث  للخرض:   موسى  قول  "يف   -3٢1
بأنه  بألطف خطاب، وإقراره  املعلم، وخطابه  التأدب مع  الكهف: 66،  ڳڳمث 
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افتقاره  للمعلم  يظهر  ال  الذي  الكرب،  أو  اجلفاء  أهل  عليه  ما  بخالف  منه،  يتعلم 
إىل علمه، بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه، بل ربام ظن أنه يعلم معلمه، وهو جاهل 

جدًا، فالذل للمعلم، وإظهار احلاجة إىل تعليمه، من أنفع يشء للمتعلم".
          ابن سعدي/ تفسريه ص482

قول موسى للخرض: نث ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  مث    -3٢٢
السالم  عليه  فموسى  العلامء،  مع  واألدب  اجلاد  العلم  لطالب  نموذج  الكهف: 66، 

الفيايف  قطع  بل  منه،  أقل  ممن  يتعلم  أن  لتمنعه  املنزلة  تلك  تكن  ومل  مرسل،  نبي 
والقفار، ومل يتعاظم عىل العلم، وذهب يف سبيله واجتهد حتى وصل. 

د.عويض العطوي

 

عندما أمر اهلل رسوله -يف سورة الكهف- أال يقول ليشء إين فاعل ذلك   -3٢3
غدًا إال بعد أن يقول: إن شاء اهلل، بنيَّ له القدوة يف فعل أخيه موسى حني قال: 

نثہ   ہ  ھ     ھ  ھ مث الكهف: 6٩
د.حممد اخلضريي

ملمح  هنا   ،71 الكهف:  مث  ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    نث   -3٢4
لطيف: فموسى عليه السالم قال: لتغرق أهلها، ومل يقل )تغرقنا( فلم يذكر نفسه 
األنبياء: هيتمون  السفينة؛ ألن هذه أخالق  كانا عىل ظهر  أهنام  وال صاحبه، رغم 

بأوضاع الناس أكثر من اهتاممهم بأنفسهم، عليهم صلوات اهلل وسالمه أمجعني.

د.عويض العطوي 
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مث  ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   نث  السفينة:  خرق  ملا  للخرض  موسى  قال   -3٢5
فام   ،74 الكهف:  مث  مج    حج   يث   ىث   مث   نث  الغالم:  قتل  ملا  له  وقال   ،71 الكهف: 

النكر، وقد ال يكون منكرًا كالنكر، وإنام يتعجب  بينهام؟ اإلمر أهون من  الفرق 
منه ومن الغرض منه، والنكر هنا أشد؛ ألنه فعل منكر قد وقع وهو قتل الغالم 

بخالف خرق السفينة فإهنا مل تغرق بذلك.
درة التنزيل لإلسكايف )ص:158-157(

حني أنكر موسى عىل اخلرض خرق السفينة قال له اخلرض:نث ۆئ  ۆئ  ۈئ    -3٢6
الكهف: 7٢ ، وحني عاد موسى إىل االعرتاض عىل  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  مث 
اخلرض وأنكر قتله للغالم –بعد أن أكد للخرض أنه لن يعود لالعرتاض عليه- قال 

نث   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  مث الكهف: 75 فزاد لفظة  له اخلرض: 
العرب:  ، وهكذا عادة  بيان عدم صرب موسى عىل علمه  التأكيد يف  ليفيد  )لك(؛ 

تزيد يف التأكيد كلام زاد اإلنكار. 
مالك التأويل للغرناطي )ص:789(

من أمجل صفات املؤمنني: استعامل األدب مع اهلل تعاىل حتى يف ألفاظهم؛   -3٢7
فإن اخلرض أضاف عيب السفينة إىل نفسه بقوله: نث ڱ  ڱ  ڱ مث الكهف: 7٩، وأما 

اخلري فأضافه إىل اهلل، بقوله:  نث ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ              ۇئ  
ۇئ  ۆئ مث الكهف: 8٢، وقال إبراهيم عليه السالم:  نث ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  مث 
الشعراء: 80، فنسب املرض إليه والشفاء إىل اهلل وقالت اجلن:نثڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    

ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  مث   اجلن: 10، ، مع أن الكل بقضاء اهلل وقدره. 
السعدي/ خالصة تفسري القرآن ص451
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قال مطرف بن عبداهلل يف قوله تعاىل:  نث ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ    -3٢8
به يوم ولد،  لنعلم أهنام قد فرحا  "إنا  الكهف: 80، :  ھ  ھ  ھ  ے   ے  مث 
وحزنا عليه يوم قتل، ولو عاش لكان فيه هالكهام، فلريض رجل بام قسم اهلل له، 
تكره خري من  فيام  اهلل لك  لنفسه، وقضاء  للمؤمن خري من قضائه  اهلل  فإن قضاء 

قضائه لك فيام حتب" .
الدر املنثور 395/6

يستفاد من قوله تعاىل: نث ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  مث الكهف: 80،    -3٢٩
هتوين املصائب بفقد األوالد وإن كانوا قطعا من األكباد، ومن سلم للقضاء أسفرت 

عاقبته عن اليد البيضاء. 
القرطبي 354/13

العبد  أن  منها:  فوائد  فيه  الكهف: 8٢،   نث ې  ې  ى مث  تعاىل  قوله   -330
الصالح حيفظه اهلل يف نفسه وذريته وما يتعلق به، ومنها أن خدمة الصاحلني وعمل 

ې   ې   نث  بقوله:  باجلدار  أفعاله  علل  ألنه  غريهم؛  من  أفضل  مصاحلهم 
ىمث الكهف: 8٢. 

السعدي/خالصة تفسري القرآن ص451

"تأمل يف قول ذي القرنني:نث ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ    -331
مث  گگ   گ   گ   ک    ک   کک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
الكهف: 87 - 88، إذ ملا ذكر املرشك بدأ بتعذيبه، ثم ثنى بتعذيب اهلل، وملا ذكر املؤمن بدأ 
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املؤمن الوصول إىل اجلنة،  ثانيًا؛ ألن مقصود  باليرس  ، ثم بمعاملته  بثواب اهلل أواًل 
بخالف الكافر فعذاب الدنيا سابق عىل عذاب اآلخرة" 

ابن عثيمني/ تفسري سورة الكهف ، ص : )29(

نث ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  مث الكهف: ٩4، دليل عىل  يف قوله تعاىل   -33٢
يريدونه، وال  ملا  الترصف  فيها، ومنعهم من  الفساد  أهل  السجون، وحبس  اختاذ 
انكفاف شهم، ثم يطلقون كام  يعلم  يرتكون عىل ما هم عليه، بل حيبسون حتى 

 .-- فعل عمر
تفسري القرطبي 384/13

كلمة  وجاءت   ،100 الكهف:  مث   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   نث   -333
نثڄ مث  نكرة، واملعنى: عرضًا عظياًم تتساقط منه القلوب، ومن احلكم يف ذكر 
ذلك: أن يصلح اإلنسان ما بينه وبني اهلل، وأن خياف من ذلك اليوم، ويستعد له، 

وأن يصور نفسه وكأنه حتت قدميه. 
ابن عثيمني/تفسري سورة الكهف : )140(

نث ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ    -334
ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  مث الكهف: 100 - 101، "وهذا يتضمن معنيني: أحدمها: 
وعجائب  توحيده،  وأدلة  اهلل،  آيات  من  الذكر  تضمنه  عام  غطاء  يف  أعينهم  أن 
به،  القرآن وتدبره، واالهتداء  قدرته، والثاين: أن أعني قلوهبم يف غطاء عن فهم 

وهذا الغطاء للقلب أوال، ثم يرسي منه إىل العني". 
            ابن القيم/شفاء العليل ص93
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من فوائد قصة موسى مع اخلرض: أن من ليس له صرب عىل صحبة العامل   -335
الصرب  استعمل  ومن  العلم،  من  كثري  صربه  عدم  بحسب  يفوته  فإنه  والعلم، 
والزمه، أدرك به كل أمر سعى فيه.                                                                                                          
ابن سعدي/ تفسريه ص482

أن  عىل  دليل   ، صربه  وعدم  اخلرض،  عىل  مرة  من  أكثر  موسى  إنكار  يف   -336
اخلرض  وعد  السالم  عليه  موسى  ألن  املنكر؛  إنكار  عىل  جمبولة  املؤمنني  قلوب 

بالصرب، فلام رأى ما رأى أنكره عليه. 
القصاب/ نكت القرآن 215/2

سورة  يف   - اهلل  نسب  كيف  الفرق!  انظر   : املشرتكني  تدبر  ثمرات  من   -337
أبرهة  نسب  الفيل  سورة  يف  بينام  صاحلني،  ألهنم  الفتية  إىل  الكلب   - الكهف 

وجيشه إىل الفيل حلقارهتم عند اهلل. 

قال تعاىل عن أهل الفردوس: نث ائ   ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ   ۇئ  مث  الكهف: 108،   -338
حواًل؟  عنها  يبغون  ال  بأهنم  مدحها  وجه  فام  اخلري،  كثرية  اجلنة  أن  علم  قد  قيل:  فإن 
فاجلواب: أن اإلنسان قد جيد يف الدار األنيقة معنى ال يوافقه، فيحب أن ينتقل إىل دار 

أخرى، وقد يمل، واجلنة عىل خالف ذلك.
        ابن اجلوزي/ زاد املسري 4 / 256 
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نث پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  مث مريم: 3، "إخفاء الدعاء، واإلرسار باملسألة:   -33٩
مناجاة للرب، وإيامن بأن اهلل سميع، وذل واستكانة، وسنة من سنن املرسلني" 

د.عبد اهلل السكاكر

تأمل يف رس قول عيسى عليه السالم -أول ما تكلم-: نث ڈ  ژ     ژ  ڑ    -340
ڑ  ک  ک   ک  ک  مث  مريم: 30،  قال وهب: أقر عيسى عىل نفسه بالعبودية 

هلل-  - أول ما تكلم؛ لئال يتخذ إهلًا. 

تفسري البغوي 230/5

من ثمرات تدبر املشرتكني:   -341
نث پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  مث مريم: 53،  فتأمل يف قوله تعاىل: نث   ڀ   ڀمث!! 
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أين  لو  "وددت   :-�- النبي  قول  اهلل  رمحة  ومن  اهلل،  رمحات  من  رمحة  األخوة 
رأيت إخواين". فهل ترانا نستحق أخوته عليه الصالة والسالم، ثم نشتاق لرؤيته 

كام اشتاق لرؤيتنا بأيب هو وأمي؟. 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   اآلية:نث  هذه  أن   - اهلل  رمحه   - تيمية  ابن  ذكر   -34٢
ٻ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  مث مريم: 65،  مجعت أنواع التوحيد 
األلوهية، وتوحيد األسامء والصفات، فحاول  الربوبية، وتوحيد  الثالثة: توحيد 

أن تستخرجها، زادك اهلل فهاًم لكتابه. 
جمموع الفتاوى 366/27

املبادرة! فإنام هي األنفاس،  املبادرة،  "كان احلسن البرصي يعظ فيقول:   -343
امرأ  تتقربون هبا إىل اهلل تعاىل! رحم اهلل  التي  انقطعت عنكم أعاملكم  لو حبست 
مث  نث  گ  گ  گ  گ  اآلية:  قرأ هذه  ثم  ذنوبه،  وبكى عىل عدد  نفسه،  إىل  نظر 
مريم: 84،  يعني األنفاس، آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر 

العدد دخولك يف قربك!". 
العاقبة يف ذكر املوت لألشبييل ص82 
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سورة طه تضمنت عددًا من املقاصد : أجالها ذكر أصول السعادة، حيث   -344
نث ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  مث طه: 1 - ٢، ثم ذكرت  ذكر يف مفتتحها 
من  واإلكثار  سبيله،  إىل  والدعوة  اهلل،  كتوحيد  تضاعيفها،  يف  السعادة  تفاصيل 

ذكره، ثم أمجلت يف آخرها  نث ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   
ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  مثطه: 1٢3 - 1٢4 . 

د.حممد احلمد/ خواطر: )228(

عن قتادة يف قوله تعاىل: نث ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  مث طه: ٢، : "ال   -345
واهلل، ما جعله اهلل شقيًا ، ولكن جعله اهلل رمحة ونورًا ودلياًل إىل اجلنة " .

الدر املنثور 552/5

يف  مسلم  يتقلب  أن  تتعجب  أن  لك  ثم  عليها،  اإلمام  هذا  وتعليق  اآلية  فتأمل 
الشقاء وكتاب اهلل بني يديه! 
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ىئ    ىئ     نث  قوله:  إىل  مث  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    نث  تعاىل:  قوله  يف   -346
ی           ی  مث طه: ٢5-33 ، أدب من آداب الدعاء، وهو نبل الغاية، وشف املقصد، 
وقريب منه قوله -�-: )اللهم اشف عبدك فالنا، ينكأ لك عدوا، ويميش لك 

إىل صالة(. 
د.حممد احلمد 

نث ہ  ہ      ھ  ھ مث طه: 44، كان اللني يف األسلوب والطريقة، ومل يكن يف   -347
والعقيدة.  املضمون 

صالح املغاميس

348- إذا أمرنا الناس بالدعوة فيلزمنا أن نعلمهم أصوهلا وأساليبها؛ لئال يسيئوا 
إليها، ولنـا يف ربنا قدوة، ملا أمـر موسى بالدعوة قال لـه: نث ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  

ھ     ے       ے  ۓ  مثطه: 44، ثم وضح القول اللني بقوله: نث ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  مث النازعات: 18 - 1٩

د.حممد اخلضريي

قرأ رجل عند حييى بن معاذ هذه اآلية: نث ہ  ہ      ھ  ھ مث طه: 44، فبكى   -34٩
أنت  يقول  اإلله! فكيف رفقك بمن  أنا  يقول  حييى، وقال: إهلي هذا رفقك بمن 

بمن  فكيف  النازعات: ٢4،  نث ڃ  چ  چ  چ  مث     : قال  بمن  رفقك  هذا   ، اإلله؟! 
قال: )سبحان ريب األعىل(؟.

تفسري البغوي 274/1
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نث  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ    :- السحرة  مع  موسى  قصة  يف   - تعاىل  "قال   -350
الناس صنيعهم  پ  ڀ  ڀ  ڀ  مث   طه: 65، واحلكمة يف هذا - واهلل أعلم - لريى 
له،  ٍب  َتَطلُّ بعد  اجليل  الواضح  احلق  جاءهم  هبرجهم،  من  فرغوا  فإذا  ويتأملوه، 

وانتظار منهم ملجيئه، فيكون أوقع يف النفوس، وكذا كان". 
تفسري ابن كثري 456/3

عندما  العايل  واإلخالص  الصحيح  اليقني  يف  آية  فرعون  سحرة  كان   -351
للملك  وقالوا  واجلاه،  املال  حب  وداسوا  اإلرهاب،  وحقروا  اإلغراء،  رفضوا 

نث ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  مث طه: 7٢، وشتان بني  اجلبار: 
هؤالء الذين يستهينون بالدنيا يف سبيل اهلل، وبني الذين يسخرون الدين نفسه يف 

التقرب من كبري أو االستحواذ عىل حقري. 
حممد الغزايل/ خلق املسلم ص)91(

ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف، قوله تعاىل: نثگ    -35٢
املغفرة  علق  فإنه   ،8٢ طه:  مث   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ    ڳ  

عىل أربعة شوط، يصعب تصحيحها. 
خمترص منهاج القاصدين للمقديس 68/4

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  مث طه: 117، تأمل كيف مجع بينهام يف  نث   -353
ألن  تشقيان؛  يقل  ومل  )تشقى(  فقال:  بالشقاء  الذكر  وخص  اجلنة،  من  اخلروج 
األصل أن الذكر هو الذي يشتغل بالكسب واملعاش، وأما املرأة فهي يف خدرها. 
ابن القيم/انظر بدائع الفوائد 1210/3
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ويف هذه لفتة ملن يدعو إىل خروج املرأة من منزهلا إىل ميادين العمل بإطالق، وكأن 
ذلك هو األصل! 

تأملت قوله تعاىل: نث ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  مث طه: 1٢3،   -354
سلم  فقد  فيهام،  بام  وعمل  والسنة  القرآن  اتبع  من  كل  أن  احلقيقة  عىل  فوجدته 
من الضالل بال شك، وارتفع يف حقه شقاء اآلخرة بال شك إذا مات عىل ذلك، 

وكذلك شقاء الدنيا فال يشقى أصاًل، ويبني هذا قوله تعاىل: نث ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  
ں    ں  ڻ  مثالطالق: ٢ .

ابن اجلوزي/صيد اخلاطر : 179

عن ابن عباس قال: أجار اهلل تابع القرآن من أن يضل يف الدنيا أو يشقى   -355
ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  مث  طه: 1٢3، قال: ال  يف اآلخرة، ثم قرأ: نث 

يضل يف الدنيا، وال يشقى يف اآلخرة. 
تفسري ابن أيب حاتم 304/9

وإيقاظهم  بالصالة،  بيتك  أهل  أمرك  كثرة  جراء  من  بامللل  شعرت  إذا   -356
:نث ۓ  ۓ     ڭ     ڭ    تعاىل  قوله  فتذكر  الفجر-  صالة  خصوصا   - هلا 
وتذكر  امللل،  وطرد  واالحتساب،  للصرب  دافع  أعظم  ذلك  ففي  طه: 13٢،  ڭمث 

عاجل األجر، ومآل الصرب بعد ذلك يف اآلية نث ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  
ۋ      ۅ  مث طه:13٢ .

د.حممد احلمد 
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قوم  قال  هكذا   ،55 األنبياء:  مث  ائ   ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ    نث   -357
إبراهيم -ملا دعاهم إىل التوحيد- فهم يدركون أن الدين احلق ال جيتمع مع اللعب 
والباطل، فكيف يريد بعض املنهزمني أن تعيش األمة بدين ملفق جيمع أنواعًا من 

اللعب والباطل مع يشء من احلق؟ }فامذا بعد احلق إال الضالل{؟
د.عمر املقبل 

ۅ          ۅ   ۋ   قال:نث  األنبياء  سورة  يف  السالم  عليه  إبراهيم  قصة  يف   -358
ې       ۉ   ۉ   نث  الصافات:  ويف   ،  70 األنبياء:  مث  ې   ۉ   ۉ  
ې  ې  مث   الصافات: ٩8، وهي قصة واحدة فام احلكمة فيه؟ واجلواب : 

يف سورة األنبياء أخرب اهلل تعاىل عن إبراهيم عليه السالم أنه كاد أصنامهمنثىئ  
ىئ  ىئ مث األنبياء: 57، وأخرب أهنم أرادوا أن يكيدوه كذلك نث ۋ  ۅ  
ۅ مث فتقابل الكيدان، فلام عاد عليهم كيدهم عرب باخلسارة. ويف الصافات قال 
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قبلها: نث ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ       مث  الصافات: ٩7 فلام رموا نبي اهلل من فوق 
البناء إىل أسفل، عاقبهم اهلل من جنس عملهم فجعلهم هم األسفلني، وأصبح أمر 

نبي اهلل عاليًا. 
اإلسكايف/ درة التنزيل ص209

تأمل قوله تعاىل: نثک  ک   ک  ک  گ مث األنبياء: 87، وقوله تعاىل:   -35٩
نث ڍ  ڍ  ڌ          ڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ     ژ  مث القلم: 48، جتد أنه أضاف كلمة )ذا( 
عليه  يونس  وهو  واحد  واملقصود،  )احلوت(  إىل  )صاحب(  وكلمة  )النون(،  إىل 
)ذا(  وكلمة  العظيم،  للحوت  اسم  النون  أن  أعلم-  -واهلل  ذلك  ورس  السالم،  

تطلق مع ما يدل عىل العظمة. 
د.عويض العطوي 

كيف  تأمل  الدعاء،  إجابة  أسباب  من  بالذنب  واإلقرار  االفتقار،  إظهار   -360

العظيم:   نث ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   الدعاء  مجعها يونس عليه السالم يف ذلك 
ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ مث األنبياء: 87 - 88، 

وهلذا كان سيد االستغفار من أفضل األدعية لتضمنه هذا املعنى.
د.حممد احلمد

يقول أحد املشرتكني : عندما حرمت من الذرية ست سنوات ، وطرقت   -361
أبواب املستشفيات ومل أجد فائدة ، تذكرت قول زكريا: نث ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ   ۈ   ۈ  مث األنبياء: 8٩، فأصبحت أرددها دائاًم ، مع الدعاء، واالستغفار، 

والرقية حتى رزقني اهلل بطفلني، وهلل احلمد.
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"كرم الرب يتجاوز طمع األنبياء فيه - مع عظيم علمهم به - فهذا زكريا   -36٢

وجاءته  له  فاستجيب   ،8٩ األنبياء:  مث  ۇ  ۇ   ڭ    ڭ   نث  ونادى:    بالدعاء  هلج 
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ     ڃ   نث  قال:  أن  يملك  فلم  البرشى 
ڇ  ڍ مث آل عمران: 40،.. فلله ما أعظم إحسان ربنا! وما أوسع كرمه! فاللهم 

بلغنا - برمحتك - فوق ما نرجو فيك ونؤمل". 
إبراهيم األزرق

يفارق  فلم  رهبم  من  خوفهم  دام    ،٩0 األنبياء:  مث  ەئ  ەئ   ائ   نث   -363
خوفه قلوهبم، إن نزلت هبم رغبة خافوا أن يكون ذلك استدراجا من اهلل هلم، وإن 
نزلت هبم رهبة خافوا أن يكون اهلل-  - قد أمر بأخذهم لبعض ما سلف منهم. 
احلسن البرصي/ الدر املنثور 670/5

364-نث ې   ې  ى  ى  ائ   مث  األنبياء: ٩0، ومل يقل: يسارعون 
فيها،  املسارعة  هم  فهمُّ خرية،  أعامل  يف  منهمكون  اآلن  ألهنم  ؛  اخلريات  إىل 
واالزدياد منها، بخالف من يسارع إىل يشء، فكأنه مل يكن فيه أصاًل ، فهو يرسع 

إليه ليكون فيه. 
 تفسري الشعراوي 3540/1

ى   ى   ې     ې   ې   ې   ۉ      ۉ   تعاىل:نث  قوله  تأملت  إذا   -365
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   نث  تعاىل:  قوله  له  ائ  ائ   مث األنبياء: 101، وأضفت 
ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبمث 
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احلديد: 10، تبني لك أن الصحابة كلهم من أهل اجلنة قطعًا ؛ ألنه وعد أهل احلسنى 

بعده موعود  أو  الفتح  قبل  أسلم  الصحابة سواء من  أن  النار، وأخرب  باإلبعاد عن 
باحلسنى.

 ابن حزم/ املحىل 44/1

 ،110 األنبياء:  مث    ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     366-نث 
األصوات  اشتدت  إذا  أنه  جهة  من  القول  من  اجلهر  بعلم  تعاىل  اهلل  "اختص 
وتداخلت فإهنا حالة ال يسمع فيها اإلنسان، وال يميز الكالم أما اهلل -  - فإنه 

يسمع كالم كل شخص بعينه، وال يشغله سمع كالم عن سمع آخر" .
الوزير ابن هبرية/ذيل طبقات احلنابلة 283/1

أهيا   - أنت  كن  منه:  املراد   ،11٢ األنبياء:  مث    ىى  ې       نث   تعاىل:  قوله  يف   -367
أن  يمكنه  ال  املبطل  ألن  باحلق؛  احكم  تقول:  أن  ليمكنك  احلق؛  عىل  القائل- 

يقول: احكم باحلق! 
ابن هبرية/ذيل طبقات احلنابلة 238/1
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يا هذا! اعبد اهلل ملا أراده منك  ال ملرادك منه، فمن عبده ملراد نفسه منه فهو   -368
ممن يعبد اهلل عىل حرف نث ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  
املعرفة  قويت  ومتى  احلج: 11،  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  مث 

واملحبة مل يرد صاحبها إال ما يريده مواله. 
ابن رجب/ كلمة اإلخالص ، ص : )39(

 ،٢5 احلج:  مث   ٹ  ٿ   ٿ   نث  بقوله:    احلرام  املسجد  اهلل  وصف   -36٩
اهلل  أراد  ما  خالفوا  أهنم  ألجل  عنه؛  بصدهم  املرشكني  مؤاخذة  علة  إىل  "لإليامء 
منه فإنه جعله للناس كلهم يستوي يف أحقية التعبد به العاكف فيه  أي: املستقر يف 

املسجد  والبادي  أي: البعيد عنه إذا دخله " 
ابن عاشور/  التحرير والتنوير 171/17

"يف تقديم ذكر الرجال عىل  نث ژ  ڑ   ڑ   ک  ک مث احلج: ٢7،   -370
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تعاىل- شط يف احلج االستطاعة والبد من  أن اهلل-  فائدة جليلة، وهي  الركبان 
السفر إليه لغالب الناس فذكر نوعي احلجاج لقطع توهم من يظن أنه ال جيب إال 
دم الرجال اهتاممًا هبذا املعنى وتأكيدًا ، أو أن هذا التقديم جربا هلم  عىل راكب، فقَّ

ألن نفوس الركبان تزدرهيم" 
ابن القيم/ بدائع الفوائد 73/1

ۇ     ۇ    نثڭ   قال:   - احلج  سورة  يف   - املناسك  اهلل  ذكر  أن  بعد   -371
ليس  احلج  أن  إىل  إشارة  ففيه    ،30 احلج:  مث  ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ  
اهلل،  حلرمات  معظاًم  تنسك؛  ملن  هو  إنام  الكثري  اخلري  وأن  جوفاء،  وأعاماًل  أقوااًل 
بالتقوى، واختتامها باجلهاد يف اهلل  السورة باألمر  افتتاح  متقيا معصيته، ولعل يف 

حق املجاهدة تأكيدًا عىل ذلك. 
الغفييل د.عبداهلل 

 ،3٢ احلج:  مث  ڦ   ڦ       ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   نث   -37٢
"أضاف التقوى إىل القلوب؛ ألن حقيقة التقوى يف القلب؛ وهلذا قال عليه الصالة 

والسالم - كام يف الصحيح -)التقوى هاهنا( ثالثا، وأشار إىل صدره"
القرطبي/ أحكام القرآن 56/12

تعاىل:  قال  احلرم،  إىل  اهلدي  سوق  هبا:  العمل  قل  التي  اهلل  شعائر  من   -373
نثٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
نث ۀ  ہ  ہ  ہ   ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  مث احلج: 3٢ - 33 ، وقال: 
ہ   ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
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ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې مث احلج: 36، قال الرازي: "وما أخلق 
العاقل باحلرص عىل يشء شهد اهلل -تعاىل- بأن فيه خريا، وبأن فيه منافع"

القحطاين  د.حممد 

قال تعاىل يف سياق آيات احلج: نث گ   گ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ    -374
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀمث 
والوجل   ( ذكره  عند  قلوهبم  أربع عالمات: وجل  للمخبتني  "ذكر  احلج: 34 - 35، 

خوف مقرون هبيبة وحمبة (، وصربهم عىل أقداره، وإتياهنم بالصالة قائمة األركان 
ظاهرا وباطنا، وإحساهنم إىل عباده باإلنفاق مما آتاهم" 

ابن القيم/ انظر شفاء العليل 106/1

فام أمجل أن ترى احلاج وقد مّجل ظاهره وباطنه هبذه العالمات. 

نث ې  ې ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ مث  قال تعاىل:   -375
احلج: 37، "فالعبادات إن مل يقرتن هبا اإلخالص وتقوى اهلل، كانت كالقشور الذي 

ال لب فيه، واجلسد الذي ال روح فيه" 
ابن سعدي/ التفسري ص583

"ورد يف آيات احلج من العناية بأمر القلوب ما مل يرد يف أي ركن من أركان   -376
اإلسالم؛ ملا يف أعامل احلج من مظاهر قد ترصف عن مقاصده العظيمة إىل ضدها، 
تأمل: نث ې  ې            ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ مث احلج: 37،  فتعاهد 

قلبك حني أداء نسكك" 
أ.د.نارص العمر
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"وفيها – أي سورة احلج – من التوحيد واحلكم واملواعظ -عىل اختصارها-   -377
ما هو بني ملن تدبره، وفيها ذكر الواجبات واملستحبات كلها: توحيدا وصالة وزكاة 

نث گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   تعاىل:  قوله  قد تضمن ذلك  ؛  وصيامًا 
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ ڻمث احلج: 77، فهذه اآلية والتي 

بعدها مل ترتك خريًا إال مجعته، وال شًا إال نفته".
ابن تيمية /جمموع الفتاوى 266/15

إذا عرب عن يشء بأحد أجزائه فهذا دليل عىل أنه ركن فيه،  ومن هنا أخذت   -378
ڳ   ڳ   ڳ   گ   نث  قوله:  من  الصالة  يف  والسجود  الركوع  ركنية 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ   مث احلج: 77.
د.حممد اخلضريي

ختم اهلل سورة احلج بقوله: نث ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہمث احلج: 78، ويف   -37٩
بعد احلج، وأن ذلك  اجلهاد واملجاهدة  استمرار  إىل  – إشارة  أعلم  – واهلل  ذلك 
مبينا  باهلل،  واالعتصام  والزكاة،  الصالة،  يف  هلا  حمتاج  العبد  بل  به،  خاصًا  ليس 
– ليس فيه أي حرج أو عرس،  – مع حاجته إىل املجاهدة  أن االنضباط بالرشيعة 
للراحة  يركن  يتنبه لذلك من  إبراهيم، فهل  أبينا  الدين، ومنهج  بل هو سمة هذا 

والدعة والتفريط بعد احلج؟! 
أ.د. نارص العمر  
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املؤمنني  صفات  أهم  من  أن  جتد  بتدبر،  "املؤمنون"  سورة  أول  اقرأ   -380
املفلحني: إتقان العمل، واملداومة عليه، وهذان األمران مها رس النجاح وأساس 
مجيع  عىل  واملحافظة  اإلتقان،  رضورة  إىل  يشري  الصالة  يف  فاخلشوع  الفالح، 

الصلوات ال تكون إال باملداومة واالستمرار. 
القحطاين د.حممد 

 

"سورة املؤمنون أوهلا نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  مث املؤمنون: 1 وآخرها: نث ۈئ           -381
ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ  مث املؤمنون: 117 فشتان ما بني الفاحتة واخلامتة!

الزخمرشي/ الكشاف 373/4

وتأمل  يفلحون،  املؤمنني  أولئك  التي جعلت  الصفات  اهلل - يف  عبد  يا   - فتأمل 
أواخر هذه السورة لتدرك مَِل ال يفلح الكافرون؟! 

من أعظم موانع اخلشوع: كثرة اللغو واحلديث الذي ال منفعة فيه؛ ولذلك   -38٢
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نث ٱ   فقال:  خشوعهم  ذكر  بعدما  اللغو  عن  إعراضهم  املؤمنني  صفات  من  ذكر 
ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺٺمث 

املؤمنون:3-1.

د.حممد اخلضريي 

تعاىل:  قوله  يف  الصاحلات  وعمل  الطيبات  أكل  بني  اهلل  قرن  كيف  تأمل   -383
الطيب  احلالل  فأكل   ،51 املؤمنون:  ہمث  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ   نثڻ  
مما يعني العبد عىل فعل الصاحلات، كام أن أكل احلرام أو الوقوع يف املشتبهات مما 

يثقل العبد عن فعل الصاحلات. 
العيبان فهد 

عىل  جرأة  عنك  بحلمه  تزداد  أن  إياك  فقال:  رجاًل  الثوري  سفيان  أوىص   -384
املعصية، فإن اهلل مل يرض ألنبيائه املعصية واحلرام والظلم، فقال: نثڻ  ڻ  ڻ     
ۀ  ۀ  ہ  ہمثاملؤمنون: 51، ثم قال للمؤمنني:  نث گ  گ   گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱمث  البقرة: ٢67، ثم أمجلها فقال:  نث ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  مث البقرة: 168.
حلية األولياء 24/7

مث  ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  قال   -385
املؤمنون: 60، أي: خائفة، يقول احلسن البرصي: "يعملون ما يعملون من أعامل الرب، 

وشفقة،  إحسانا  مجع  املؤمن  إن  رهبم،  عذاب  من  ذلك  ينجيهم  أال  خيافون  وهم 
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وإن املنافق مجع إساءة وأمنا".    
         تفسري الطربي 45/19

سوء  من  الصديقني  خوف  إنام  يقول:  التسرتي  اهلل  عبد  بن  سهل  كان   -386
بقوله:  تعاىل  اهلل  وصفهم  الذين  وهم  حركة،  كل  وعند  خطرة،  كل  عند  اخلامتة 

نثٻ  پ مث املؤمنون: 60 .
إحياء علوم الدين 172/4

دليل  هذا   ،61 املؤمنون:  مث  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   نث    -387
من  ذلك  -وغري  الوقت  أول  يف  صالة  من  الصاحلة؛  األعامل  إىل  املبادرة  أن  عىل 
املمدوح  يف  الفضل  صفة  عىل  دليل  أدل  الباري  ومدح  األفضل،  هو  العبادات- 

عىل غريه.       
 ابن العريب/أحكام القرآن 467/5

388- نث ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   مث املؤمنون: ٩6، فقه 
وال  عوض،  بغري  ادفع  املكافأة،  جانب  تلحظ  وال  الكرام،  مسلك  اسلك  اآلية: 
تسلك مسلك املبايعة، ويدخل فيه: سلم عىل من مل يسلم عليك، واألمثلة تكثر. 
ابن العريب/ أحكام القرآن 473/5
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قال تعاىل يف أول سورة النور: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پڀمث   -38٩
النور: 1،  فهذه السورة فيها حجج التوحيد، ودالئل األحكام، والكل آيات بينات، 

فحجج العقول ترشد إىل مسائل التوحيد، ودالئل األحكام ترشد إىل وجه احلق، 
وترفع غمة اجلهل، وهذا هو شف السورة، فيكون شفًا للنبي  -�- يف الوالية، 

شفا لنا يف اهلداية. 
أحكام القرآن البن العريب 478/5

خب   حب    جب   يئ   ىئ   مئ   نث  القذف:  أحكام  ذكره  بعد  تعاىل  قوله   -3٩0
ڄمث؛  ڄ   نث  يقال:  أن  املتوقع  إن  يقال:  قد   ،10 النور:  مث  جت    يب   ىب    مب  
فائدة  إىل  إشارة  نث يبمث  اهلل  باسم  ختمت  لكن  للتوبة،  مناسبة  الرمحة  ألن 

مرشوعية اللعان وحكمته، وهي السرت عن هذه الفاحشة العظيمة. 
السيوطي/ اإلتقان 275/2
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3٩1- نث ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  
حئمئ  مب  مث النور: 1٩، يف هذه اآلية وعيد رباين ال يتخلف للذين يتبنون مشاريع 
كان  سواء  اآلخرة،  قبل  الدنيا  يف  األليم  بالعذاب  األرض  يف  واإلفساد  الفساد 

حسيًا أو نفسيًا ، علمنا به أم مل نعلم؛ ولذلك ختمها بقوله : نث ىئ  يئ    جب    حب    
خبمب  مث النور: 1٩، ويف ذلك شفاء لصدور املؤمنني، وإذهاب لغيظ قلوهبم. 
أ.د.نارص العمر 

اهلل  عند  لكنه  سهل؛  عمل  إنه  لك؟  ويغفر  عنك،  اهلل  يعفو  أن  "أحتب   -3٩٢
أو  حقك،  يف  أخطأ  مسلم  كل  عن  وتصفح  تعفو  بأن  لك  يتحقق  وهذا  عظيم! 

ڈ   نث  أساء إليك، أو ظلمك، فإن استثقلت نفسك هذا، فذكرها قول رهبا: 
ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  مث النور: ٢٢ ". 

د.حممد العواجي 

وصف  إنه  النور: ٢3،  ؟  ڱ مث  نث  بـ  املحصنات  املؤمنات  توصف  ملاذا   -3٩3
زهرات  فتياته  تشب  الذي  الطاهر  والبيت  الربيء،  املجتمع  ّسد  جُيَ حممود  لطيف 
السافلة. وإذا كان  الطباع  ناصعات، ال يعرفن اإلثم، إهنن غافالت عن ملوثات 
لتمزق  اهلابطة  واألفالم  الساقطة،  األقالم  تتعاون  كيف  فتأملوا  كذلك  األمر 
األرسار  وفضح  املعايص،  شح  يف  وتتنافس  تتسابق  ثم  هذا،  الغفلة  حجاب 

وهتك األستار، وفتح عيون الصغار قبل الكبار؟! أال ساء ما يزرون!! 
د.صالح ابن محيد

 

ملا ذكر اهلل األمر بغض البرص للمؤمنني واملؤمنات يف سورة النور: ختمها   -3٩4
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ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   مث  نث  بقوله سبحانه: 
الذنب ال يكاد يسلم  النور: 31،  وكأن تنصيصه عىل ذكر اجلميع إشارة إىل أن هذا 

منه أحد.

ل هذا الرس العظيم من أرسار التنزيل، وإعجاز القرآن الكريم، ذلك  تأمَّ  -3٩5
وحتريمها  الزنى،  جريمة  شناعة  النور  سورة  فاحتة  يف  ذكر  ملا    - تعاىل   - اهلل  أن 
حتريام غائبا، ذكر سبحانه من فاحتتها إىل متام اآلية 33 : أربع عرشة وسيلة وقائية، 
حتجب هذه الفاحشة، وتقاوم وقوعها يف جمتمع الطهر والعفاف مجاعة املسلمني، 

وهذه الوسائل الواقية: فعلية، وقولية، وإرادية.
بكر أبو زيد/ حراسة الفضيلة – )ص: 158(

فحاول أن تستخرجها زادك اهلل فهاًم يف كتابه . 

إذا   - نفسك  سألت  فهال    ،35 النور:  مث  ھ  ھ    ھ   ہ   نث     -3٩6
النور  هذا  وبني  بينك  حيول  الذي  ما   - قلبك  أو  صدرك،  يف  بظلمة  أحسست 

العظيم الذي مأل الكون كله؟!
نث ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ  مث   النور: 40.

أ.د.نارص العمر

-تعاىل-  اهلل  شبه   ،35 النور:  مث  نث ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  تعاىل:  قوله  يف   -3٩7
يلحقهام  والقمر  الشمس  ألن  والقمر؛  بالشمس  يشبهها  ومل  بالكوكب،  الزجاجة 

اخلسوف، والكواكب ال يلحقها اخلسوف. 
 تفسري البغوي 300/3
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أناس  النور  هذا  حرم  كم  تأمل!   ،35 النور:  مث  ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   نث   -3٩8
فاثبت  كثريون هم أذكى منك! وأكثر اطالعًا منك! وأقوى منك! وأغنى منك! 

عىل هذا النور، حتى تأيت – بفضل اهلل – يوم القيامة مع ًمْن  نث ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ مث  التحريم: 8 . 

د.عمر املقبل

ر السنة عىل نفسه قواًل وفعاًل ، نطق باحلكمة، ومن أمر اهلوى عىل  "من أمَّ  -3٩٩
نفسه، نطق بالبدعة، قال تعاىل:ٺ نث  ٺ  ٿ  ٿٿ مث   النور 54 ". 

أبو عثامن اهلروي/ جمموع الفتاوى البن تيمية 210/11 
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نث ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى    ى    ائ   ائ    -400
ەئ  ەئ مث الفرقان: ٢0، هذا يدل عىل فضل هداية اخللق بالعلم، ويبني شف العامل 
عىل الزاهد املنقطع، فإن النبي -�- كالطبيب، والطبيب يكون عند املرىض، فلو 

انقطع عنهم هلك. 
ابن هبرية/ ذيل طبقات احلنابلة 239/1

ڇ   ڇ   چ   چ   نث  تعاىل:  قوله  من  العلامء  بعض  استنبط   -401
ينتهي  وأنه  يسري،  اجلنة  أهل  حساب  أن   ،٢4 الفرقان:  مث   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   
وهي  قيلولة،  مكان  أي   :" مث  ڍ  نث   " قوله:  أن  ذلك  ووجه  هنار،  نصف  يف 

االسرتاحة يف نصف النهار. 
الشنقيطي/ أضواء البيان 278/5 
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حرمت  اإلسالم  إىل  ينتسب  ممن  عظيمة  وأعداد  كبرية  طوائف  هناك   -40٢
وسلم-،  عليه  اهلل  صىل   - الرسول  عن  جاء  وما  العظيم  القرآن  بحق  القيام  من 

وأخشى أن ينطبق عىل كثري منهم قوله تعاىل: نث ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  مث الفرقان:  30.  

 ابن باز / جمموع فتاواه 133/2

ى      ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ       ٴۇ   ۈ    نث     -403
التي  املواضع  " ومن  الشنقيطي:  العالمة  يقول   ،53 الفرقان:  ائ  مث  ائ   ى  
وقع فيها هذا : هنر السنغال باملحيط األطليس بجنب مدينة سان لويس ، وقد 
زرهتا عام 1366هـ، واغتسلت مرة يف هنر السنغال، ومرة يف املحيط، ومل آت 
جالس  وأنه  إليه،  جاء  أنه  الثقاة  املرافقني  بعض  أخربين  لكن  اختالطهام،  حمل 
جمرى  يف  واجلميع  ُأجاجًا،  ملحًا  وباألخرى  وفراتًا،  عذبًا  يديه  بإحدى  يغرف 
أكمل  وما  أعظمه،  ما  وعال  جلَّ  فسبحانه  باآلخر،  أحدمها  خيتلط  ال  واحد، 

قدرته! ". 
أضواء البيان 65/6

قوله تعاىل: نث يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   مث الفرقان: 55، هذا من ألطف   -404
وشيطانه  وهواه  نفسه  عىل  اهلل  مع  دائاًم  فاملؤمن  معانيه،  وأشف  القرآن  خطاب 
وعدو ربه، وهذا معنى كونه من حزب اهلل وجنده وأوليائه، والكافر مع شيطانه 

ونفسه وهواه عىل ربه، وعبارات السلف عىل هذا تدور. 
ابن القيم/الفوائد ص80
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من  مجلة  بذكر  الفرقان  سورة  ختمت  ملا  املشرتكني:  تدبر  ثمرات  من   -405
أوصاف عباد الرمحن، كان من مقدمة وخامتة وصفهم "الدعاء": نث ې  ې      
ې  ى  ى  ائ  ائ مث   الفرقان: 65 ، نث ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
من  حال  ببيان  السورة  ختم  ثم  الفرقان: 74  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  مث 

ترك الدعاء، وأن الرب ال يكرتث به وال يبايل بأي واد هلك:  نث ۉ  ې  ې  ې  

ې    ى  ىائ مث الفرقان: 77 .

نث ک  ک  ک    ک مث  الفرقان:7٢ كثريون حيملون معنى هذه اآلية   -406
بالزور فقط، وهذا فهم قارص؛ فاملعنى أعم من ذلك وأعظم، فكل  الشهادة  عىل 
صفات  من  عظيمة  صفة  افتقد  فقد  عذر  بال  ينكره  ومل  به  علم  فمن  زور،  منكر 

مبينًا.  خرسانًا  بذلك  وكفى  الرمحن"،  "عباد 
أ.د.نارص العمر 

407-  نث ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  مث الفرقان: 73 
قال ابن العريب: قال علامؤنا: يعني الذين إذا قرؤوا القرآن قرؤوه بقلوهبم قراءة فهم 
تثبت صمم وعمى عن  فهم وال  بغري  عليه  املرور  فإن  الدقل؛  نثر  ينثروه  ومل  وتثبت، 

معاينة وعيده ووعده. 
أحكام القرآن البن العريب 176/6

تأمل وجه إشارة القرآن إىل طلب علو اهلمة يف دعاء عباد الرمحن - أواخر   -408
تأمل كيف مدح  ثم  الفرقان: 74،  –  نث ھ   ے    ے  ۓ  مث  الفرقان  سورة 



الداعي بذلك  إن مدح  ثم  الدعاء! فكيف بمن بذل اجلهد يف طلبه؟  الناطق هبذا 
دليل عىل جواز وقوعه، جعلنا اهلل تعاىل أئمة للمتقني. 

د.حممد العواجي 
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"يف سورة الشعراء آية )5٢( قال تعاىل يف قصة أصحاب موسى: نثې  ى     -40٩
يستشعروا  ومل  توكلهم،  ضعف  فلام  الرشيف:عبادي،  باالسم  فسامهم  ىمث  

كفاية اهلل هلم، سلبهم هذا الوصف الرشيف، فقال عنهم )آية 61(:   نث ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  مث". 

د.حممد بن عبداهلل القحطاين

ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث   -410
ٺ  ٺ  مث الشعراء: 61 - 6٢، إهنا كلامت الواثق بنرص ربه، قال: )ٺ( ومل يذكر 
قومه معه، بينام قال نبينا عليه الصالة والسالم: )إن اهلل معنا( بضمري اجلمع، ومل 

يكن معه إال أبو بكر --، أليس ذلك يوحي بأن أبا بكر يعدل أمة؟
د.عويض العطوي 
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يف مثل هذا اليوم العظيم)1( ـ عاشوراء ـ قال موسى عليه السالم: نثڀ     -411
الراسخ  اإليامن  مثل هذا  إىل  فام أحوجنا  الشعراء: 6٢،  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  مث 
ملن  وزجر  ردع  لقوة  اآلية  هذه  وإن  باملستقبل،  وتفاؤل  باهلل  ثقة  عن  ينبئ  الذي 
جيعل ثقته باألحوال املحيطة، واألسباب الظاهرة أقوى من حسن ظنه باهلل، فهل 
يدرك ذلك ضعاف اإليامن؟ واملنهزمون الذين تزلزل إيامهنم أمام استكبار وطغيان 

القوى الظاملة؟ إن رب موسى وصحبه، هو ربنا لو كانوا يعقلون نثھ  ھ  
ے     ے  مث  األنبياء: 88. 

أ.د.نارص العمر

مث  مئ   حئ       جئ   ی   ی   ی     ی   ىئ   ىئ   نث  تعاىل:  قوله  تأمل   -41٢
الشعراء: 8٢،  فإذا كان اخلليل طامعًا يف غفران خطيئته، غري جازم هبا عىل ربه، فمن 

بعده من املؤمنني أحرى أن يكونوا أشد خوفًا من خطاياهم". 
القصاب 

ـ  مالك  اإلمام  قال   ،84 الشعراء:  مث  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث   -413
رمحه اهلل ـ : ال بأس أن حيب الرجل أن يثنى عليه صاحلًا  وُيرى يف عمل الصاحلني، 

إذا قصد به وجه اهلل ومل يراء به، وهو الثناء الصالح؛ وقد قال اهلل نث ٹ   ٹ  
ڤ  ڤمث   طه: 3٩ 

أحكام القرآن البن العريب 179/6

1-ارسلت هذه الرسالة بمناسبة يوم عاشوراء.
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إذا  القلب سليام  الشعراء: 8٩، وال يكون  نث ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  مث   -414
كان حقودًا حسودًا، معجبًا متكربًا، وقد شط النبي صىل اهلل عليه وسلم يف املؤمن 

أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه واهلل املوفق برمحته. 
ابن العريب/أحكام القرآن 181/6

ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   نث  التالية:  اآلية  يف  واإلفراد  اجلمع  رس  يف  تدبر   -415
ووحد  الشافعني،  لكثرة  الشافع  مجع  وإنام   ،101  -  100 الشعراء:  مث  ۇ    ڭ    ڭ  

الصديق لقلته، أي يف العادة. 
الزخمرشي/ الكشاف 22/5

تعاىل:    قال  ولذا  الرسل،  بجميع  مكذب  فهو  واحد  برسول  كذب  من   -416
واحد،  رسول  إال  يأهتم  مل  أهنم  105، مع  الشعراء:  مث   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   نثۇئ       

ولكن كانوا مكذبني بجنس الرسل، ومل يكن تكذيبهم بالواحد بخصوصه. 
ابن تيمية/ جمموع الفتاوى 9 / 238

من ثمرات تدبر املشرتكني:   -417
"نزل القرآن عىل أعظم عضو يف اجلسم )القلب(؛ ليستنهض بقية اجلوارح للتدبر 
والعمل، قال تعاىل:  نث ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻمث 
الشعراء: 1٩3 - 1٩4،  فمن مل حيرض قلبه عند التالوة أو السامع فلن ينتفع بالقرآن حقًا: 

نث ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ مث ق: 37 ". 

بآية  السورة  الشعراء: ٢٢7، ختم  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   مث    418-نث 
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ناطقة بام ال يشء أهيب منه وأهول، وال أنكى لقلوب املتأملني وال أصدع ألكباد 
ىئ   نث  وقوله:  البليغ،  الوعيد  من  فيه  وما  مث  ېئ  قوله:نث  وذلك  املتدبرين، 
ىئ مث وإطالقه، وقوله: نث ىئ  ی  ی مث وإهبامه، وكان السلف الصالح 

يتواعظون هبا. 
الزخمرشي/ الكشاف 350/3
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إذا تأملت قوله تعاىل:نث ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ     -41٩
ٹ  ٹ  ڤ             ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   مث  النمل: 15، بدا لك فضل العلم عىل كثري من 
نعم احلياة، قال السبكي: "فإن اهلل آتى داوود وسليامن من نعم الدنيا واآلخرة ما 
– إال العلم؛ ليبني أنه األصل يف  – يف صدر اآلية  ال ينحرص، ومل يذكر من ذلك 

النعم كلها". أ.هـ 

فيا من أنعم اهلل عليه بسلوك سبيل العلم، ال زلت تفضل بعلمك أقواما، فاشكر 
اهلل عىل ذلك، وقل كام قاال: )احلمد هلل الذي فضلني...(. 

إبراهيم األزرق

من بالغة القرآن : ما فيه من أسلوب االحرتاس إذا خيش أن يفهم من   -4٢0
اآلية خالف املقصود، ولذلك أمثلة، منها: ما حكاه اهلل عن النملة: نث ڱ     ڱ  
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ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  مث النمل: 18، فقوله:  نث ں  ں     ڻ مث احرتاس 
يبني أن من عدل سليامن وفضله وفضل جنوده أهنم ال حيطمون نملة فام فوقها إال 

بأال يشعروا. 

الزركيش/ الربهان 3 / 65

"قد يكون عند أدنى الناس علم ما ال يعلمه إمام زمانه، وقد علم اهلدهد   -4٢1
أمر ما علمه نبي مرسل، فاقرأ- إن شئت - قوله تعاىل: نث    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئمث 

النمل: ٢٢ " 

ابن القيم/ مدارج السالكني 52/2، مفتاح دار السعادة 173/1

والسؤال: هل يدعونا كالم هذا اإلمام إىل االستعانة باهلل، واالجتهاد يف استخراج 
من  عىل  يفتح  ال  ما  رجل  عىل  ُيفتح  فقد  تعاىل؟  اهلل  كتاب  من  التدبرية  املعاين 
العلم  أهل  إىل  والرجوع  الرشعية،  بالضوابط  ذلك  يف  االنضباط  مع  فوقه،  هو 

واالستفادة منهم يف تنمية هذه امللكة. 

"تأمل قوله تعاىل - ملا جيء بعرش بلقيس لسليامن عليه السالم -: نث ڱ    -4٢٢
ڱ  ں  ں مث النمل: 40، فمع تلك الرسعة العظيمة التي محل هبا العرش، إال 
أن اهلل قال: نث ںمث وكأنه قد أيت به منذ زمن، واملشاهد أن اإلنسان إذا أحرض 
املحرض،  اليشء  وعىل  عليه  الرسعة  آثار  تظهر  أن  بد  فال  برسعة،  الكبري  اليشء 

وهذا ما مل يظهر عىل عرش بلقيس، فتبارك اهلل القوي العظيم". 

ابن عثيمني/سمعها منه د.عمر املقبل
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االنتقام والعذاب بخالف  )املطر( إال يف موضع  القرآن ذكر  "ال جتد يف   -4٢3
الغيث   ( الذي يذكره القرآن يف اخلري والرمحة؛ قال تعاىل:  نث ڤ   ڤ  ڤڦ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  مث  النمل: 58،  يف حني قال"  نث ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ   ې  ې مث  الشورى: ٢8 " 

د.فاضل السامرائي/ التعبري القرآين15 
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وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى       ى   ې   ې   ې   نثې    -4٢4
وئۇئ   ٱ  ٻ مث  القصص: 5 - 6، هاتان اآليتان صدرت هبام سورة القصص، 
التي حتدثت عن املستضعفني -ومنهم موسى يف نشأته صغريًا- وكيف مكن له اهلل 
يف آخر أمره، ويف ذلك عزاء إلخواننا املستضعفني يف فلسطني وغريها فيام يالقونه 

من بالء وشدة، يعقبها قوة ومتكني بإذن اهلل. 

ڤ    ڤ   ڤ       ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ    ٺ      ٺ      ٺ   نث   -4٢5
القرطبي -يف  القصص: 7، ذكر  ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   مث 
تفسريه- أن اهلل تعاىل مجع يف هذه اآلية بني أمرين، وهنيني، وخربين، وبشارتني، 

فتأملها فتح اهلل عىل قلبك. 

نث ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک   القبطي قال:  ملا قتل موسى   -4٢6
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ک      گ     گ      گ  گ  مث القصص: 16، قال ابن عطية: إن ندم موسى محله عىل 
باء به عنده تعاىل، فغفر اهلل خطأه ذلك، قال  اخلضوع لربه واالستغفار عن ذنب 

قتادة: عرف –واهلل- املخرج فاستغفر. 
املحرر الوجيز 332/4

4٢7- نث ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  حئ  
مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مث القصص: ٢0، انظر كيف مجعت هذه اآلية صفات 
ويتحملون  يرضهم،  ما  ودفع  الناس،  مصلحة  عىل  حرص  الناصحني:  الدعاة 

التعب واملشقة من أجلهم، ويقرتحون احللول املناسبة حلل املشاكل. 
د.حممد بن عبد اهلل القحطاين

4٢8- يف قول موسى -عليه السالم- بعد أن سقى للمرأتني: نث ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  
ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  مث القصص: ٢4، قال ابن عباس- -: كان قد بلغ به اجلوع 

ما بلغ، وإنه ألكرم اخللق يومئذ عىل اهلل. 
فعلق ابن عطية قائاًل: ويف هذا معترب، وحاكم هبوان الدنيا عىل اهلل تعاىل !

املحرر الوجيز 189/5

ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ     ڍ  ڌ        نث  السالم:  عليه  موسى  عن  تعاىل  قوله  يف   -4٢٩
وهو  الدعاء،  إجابة  أسباب  من  عظيم  سبب  إىل  إشارة  القصص: ٢4،  ژ  ژ  مث  

 .-  - إظهار االفتقار إىل اهلل
د.حممد احلمد 
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ڳ   ڳ    گ          گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ          ڑ   نث   -430
ڳ  ڳ مث القصص: ٢5، وصفها باحلياء يف مشيها خصوصا، وهذا فيه توجيه للمرأة 
عدمه.  من  عفافها  عىل  يدل  بل  شخصيتها  عىل  يدل  املرأة  عند  فامليش  املسلمة؛ 
فانتبهي أختي الكريمة للميش فهو ليس أمرا هامشيا يف حياة املرأة بل هو أمر مهم 

ذكره اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه.
إننا ندعوك، ألن هذا هو  تقل:  القصص: ٢5، ومل  قالت:   نث گ   گ  گمث    ثم   

الالئق باملؤمنة العفيفة حينام تتحدث مع الرجال الغرباء.
د.عويض العطوي

ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    نث  واألمانة:  القوة،  اثنان:  الوالية  أركان   -431
ڭ       ڭ  مث القصص: ٢6، نث چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  
ژ  ژ  ڑ  مث النمل: 3٩،  فمن العدل أالَّ يوىل أحد منصبًا إال وهو أهل له يف قوته 

ويف أمانته، فإن وىل من ليس أهاًل مع وجود من هو خري منه فليس بعادل. 
ابن عثيمني/ رشح رياض الصاحلني 461/1

بأن   ،٢٩ القصص:  مث  پ  پ   نث   تعاىل:  بقوله  العلم  أهل  بعض  استدل   -43٢
القوامة  له عليها من فضل  ملا  بأهله حيث شاء،  الرجل يذهب  أن  فيها دلياًل عىل 
وزيادة الدرجة، إال أن يلتزم هلا أمرا فاملؤمنون عند شوطهم، وأحق الرشوط أن 

يوىف به ما استحلت به الفروج. 
القرطبي/ أحكام القرآن 281/13

أمهية  إىل  إشارة  فيه   ،34 القصص:  مث  ې  ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   433-نث 
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غريهم،  أو  مسلمني  اآلخرين،  دعوة  باب  يف  واإلعالمي  البياين  باجلانب  العناية 
وأنه ال يكفي جمرد صدق الداعي، بل حيسن مع ذلك أن هيتم بكل وسيلة تكون 

سببا يف إبالغ دعوته، والتأثري هبا. 
د.عمر املقبل

پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   ٱ   نث  القصص:  سورة  يف  تعاىل  قوله  تأمل   -434
القصص: 71،  پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   مث  

ڦ    ڦ    ڤ   ڤ        ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   نث  تليها:    التي  اآلية  ويف 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چمث   القصص:  7٢، 

"وإنام ذكر السامع عند ذكر الليل واإلبصار عند ذكر النهار؛ ألن اإلنسان يدرك سمعه 
يف الليل أكثر من إدراكه بالنهار، ويرى بالنهار أكثر مما يرى بالليل" 

الوزير ابن هبرية/ ذيل طبقات احلنابلة 240/1

نث ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ    -435
القصص:  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جبحبمث 

البديع  النظم  نائية املطارح، قد جعلها  77، هي مخس كلامت متباعدة يف املواقع، 

أول  يف  املتطابق  من  توافقًا  وأحسن  األصل،  يف  املؤتلف  اليشء  من  تآلفا  أشد 
الوضع. 

الباقالين/ إعجاز القرآن، )194(

436-  نث ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک مث القصص: 80، 
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آثر  العلامء، فمن كان هكذا فهو عامل، ومن  العاجل حالة  إيثار ثواب اآلجل عىل 
العاجل عىل اآلجل فليس بعامل. 

الوزير ابن هبرية/ ذيل طبقات احلنابلة 240/1

ملا خسف بقارون قال من متنى حاله: نث ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ مث   -437
القصص: 8٢، وهم باألمس يترضعون: نث چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  

ڌ  ڌ  مث  القصص: 7٩، قف متأمال متدبرًا : كم دعوة حزنت عىل عدم استجابة 
قنوط!  أو  ريبة  أو  فيخالطه شك  الظن،  بربه  البعض  قد ييسء  بل  إياها؟  اهلل لك 
وما علم املسكني أن خرية اهلل خري من خريته لنفسه، كام رصف الرش عن أصحاب 

قارون، ولكن نث  گ  گ    گ  گ    ڳ  مث القصص: 80، ) 1(. 
أ.د.نارص العمر

   

اهلل  أسأل   : املشرتكني  اإلخوة  أحد  التعليق من  ، فجاء هذا  االختبارات  أيام  الرسالة  أرسلت هذه   -1

أن جيزيكم خري اجلزاء، فأنا طالب جامعي وقد دعوت كثريا يف اختبارايت بأن يكون معديل كامال، ثم ملا 

نظرت نتيجتي وجدتني نقصت كثريا، فأصابني حزن وغم لعدم استجابة الدعوة، ثم ملا قرأت رسالتكم 

واستبرشت  واطمأننت  اهلل  محدت   8٢ القصص:  مث  ۅ  ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ    نث   حول:  باألمس 

فالدعاء، لن يضيع، ولعل يف النقص خريًا.
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نث ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆۈمث   -438
العنكبوت: 3، قال قتادة : ليعلم الصادق من الكاذب، والطائع من العايص، وقد كان 

يقال: إن املؤمن ليرضب بالبالء كام يفتن الذهب بالنار، وكان يقال: إن مثل الفتنة 
كمثل الدرهم الزيف يأخذه األعمى ويراه البصري. 

الدر املنثور 450/6

ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   نث   -43٩
يف  "ونرى   ،1٢ العنكبوت:  مث  ۆ   ۆ   ۇ      ڭۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ  
عىل  يشجعه  أن  أراد  -إذا  لصاحبه  فيقول  بأولئك!  يستن  من  باإلسالم  املتسمني 
بمثل هذا  افعل هذا وإثمه يف عنقي! وكم من مغرور  العظائم-:  ارتكاب بعض 

الضامن من ضعفة العامة وجهلتهم!". 
الزخمرشي/الكشاف 448/3
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قوله تعاىل:نث ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې    -440
من  اآلخرة  يف  ذلك  قوهلم  يستتبعه  ملا  بيان   ،13 العنكبوت:  مث  ې   ې    ې  
اخلطايا  عن  والتعبري   ، أصاًل  ملخاطبيهم  منفعته  عدم  بيان  بعد  ألنفسهم  املرضة 

باألثقال لإليذان بغاية ثقلها وكوهنا فادحة. 
األلويس/ تفسريه 245/15

قال عباس بن أمحد يف قوله تعاىل:  نث ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  مث   -441
العنكبوت: 6٩، قال: الذين يعملون بام يعلمون، هندهيم إىل ما ال يعلمون. 

اقتضاء العلم العمل ، ص : )30(

علق   ،6٩ العنكبوت:  مث  ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    نث  تعاىل:  قال   -44٢
اجلهاد  وأفرض  جهادًا،  أعظمهم  هداية  الناس  فأكمل  باجلهاد،  اهلداية  سبحانه 
هذه  جاهد  فمن  الدنيا،  ،وجهاد  الشيطان  ،وجهاد  اهلوى  ،وجهاد  النفس  جهاد 
األربعة يف اهلل ؛ هداه اهلل سبل رضاه املوصلة إىل جنته، ومن ترك اجلهاد فاته من 

اهلدى بحسب ما عطل من اجلهاد. 
ابن القيم/الفوائد ، ص : 58  
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ٺ   ٺ   نث  اآلية:  هذه  عن  يقول  الشنقيطي  العالمة  جعل  الذي  ما   -443
ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ  مث الروم: 7، "جيب عىل كل مسلم أن يتدبر 
الناس"؟  من  له  بيانه  استطاع  من  لكل  عليه  دلت  ما  ويبني  كثريًا،  تدبرا  اآلية  هذه 
"ألن من أعظم فتن آخر الزمان - التي ابتيل هبا ضعاف العقول من  قال رمحه اهلل: 
أن  فظنوا  عنها،  املسلمني  عجز  مع  الدنيا،  ألعامل  اإلفرنج  إتقان  شدة   - املسلمني 
من قدر عىل تلك األعامل عىل احلق، وأن العاجز عنها ليس عىل حق، وهذا جهل 
فاحش، ويف هذه اآلية إيضاح هلذه الفتنة، وختفيف لشأهنا، فسبحان احلكيم اخلبري 

ما أعلمه، وأحسن تعليمه!" 
أضواء البيان 166/6

مث  ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   نث  تعاىل:  قوله  يف  البرصي  احلسن  عن   -444
الروم: 7، قال: إنه ليبلغ من حذق أحدهم بأمر دنياه أنه يقلب الدرهم عىل ظفره، 

فيخربك بوزنه، وما حيسن يصيل!! 
الدر املنثور 484/6
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ٹ   ٿ   ٿ   نث  فقال:  كله  واملكان  الزمان  يف  لنفسه  احلمد  تعاىل  اهلل  مجع   -445
حئ     جئ   ی   ی    یی   ىئ     ىئ     ىئ   ېئ   ېئ   نث  وقال:   ،18 الروم:  مث  ٹ  ٹ  
مئ مث القصص: 70،  فتبني هبذا أن األلف والالم يف نث ی مث مستغرقة جلميع أنواع 

املحامد، وهو ثناء أثنى به تعاىل عىل نفسه، ويف ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به.
الشنقيطي/ أضواء البيان 5/1

فوجدت  القرآن  قرأت  إين   : ـ  اهلل  رمحه  ـ  عيينة  بن  سفيان  اإلمام  قال   -446

نث ڇ  ڇڍ  ڍ     ڌ   ڌمث  التي كان فيها:  العافية  صفة سليامن عليه السالم مع 
نث  ٹ  ٹڤ   فيه:  الذي كان  البالء  ص: 30، ووجدت صفة أيوب عليه السالم مع 

ڤ  ڤڤمث ص: 44، فاستوت الصفتان، وهذا معاىف، وهذا مبتىل، فوجدت 
الشكر قد قام مقام الصرب، فلام اعتدال كانت العافية مع الشكر أحب إيلَّ من البالء 

مع الصرب. 
هتذيب الكامل 193/11

لو مل يكن للعلم وأهله العاملني به من شف إال أن بركة علمهم تبقى،   -447
ويمتد أثرها حتى يف عرصات القيامة، فهم شهود اهلل عىل بطالن عبادة املرشكني 

كام يف سورة النحل:نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  مث 
النحل: ٢7 ، وشهود عىل منكري البعث كام يف سورة الروم:  نث گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ           ڭ  ڭ  ۇ  مث 

الروم: 55 - 56 " 
د.عمر املقبل 
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"مل ترد آية يف الربا إال جاء قبلها أو بعدها ذكر الصدقة أو الزكاة، ويف هذا   -448
إشارة لطيفة بأن الربح احلقيقي يف الصدقة والزكاة، ال بالربا، كام يتوهم املرابون، 

وآية الروم كشفت املكنون: نث ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  
ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  مث  الروم: 3٩ ". 

أ.د.نارص العمر   
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النعم يدعو  لقامن: 31، ذكر  نث  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک   ک        ک  مث   -44٩
النفس، وعن  كرهته  وإن  املأمور  فعل  الصرب عىل  يقتىض  النقم  الشكر، وذكر  إىل 

املحظور وإن أحبته النفس؛ لئال يصيبه ما أصاب غريه من النقمة. 
ابن تيمية/دقائق التفسري 97/5

بآيتني  األنعام  سورة  من  آيتني  فرس  أنه  النبوي  التفسري  لطائف  "من   -450
األنعام:  پمث  ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  آية:  ففرس  لقامن:  سورة  من 
نث  ەئ  ەئ   آية:  لقامن: 13، وفرس  نثڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  مث  بآية:     ،8٢

ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ     ەئ   ائ   نث  بآية:   ،5٩ األنعام:  وئمث 
ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  

مبىبمث لقامن: 34 ، ومل أجد له صىل اهلل عليه وسلم غريها". 
الطيار   د.مساعد 
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451- نث چ   چ  چ  چ مث السجدة: 4 ، يقرن اهلل تعاىل استواءه عىل العرش باسم 
)الرمحن( كثريا؛ ألن العرش حميط باملخلوقات قد وسعها. والرمحة حميطة باخللق 
واسعة هلم، كام قال تعاىل: نث ٿ   ٹ  ٹ           ٹمث  األعراف: 156 ، فاستوى 

عىل أوسع املخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رمحته كل يشء. 
ابن القيم/ مدارج السالكني 33/1     

 ،1٢ السجدة:  پمث  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ      نث   -45٢
ولشاهدت  به،  ُيعترب  ما  لرأيت  حاهلم  رأيت  لو  تقديره:  مرتوك،  )لو(  وجواب 

العجب. 
       ابن اجلوزي/ زاد املسري 5 /115

مث  ھ   ھ   ھ             ھ   ہ    ہ       ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   نث   -453
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السجدة: 17، قال احلسن البرصي: "أخفى قوم عملهم فأخفى اهلل هلم ما مل تر عني، 

ومل خيطر عىل قلب برش". 
تفسري ابن كثري 365/6

قال ابن عيينة يف تفسري قوله تعاىل: نث چ  چ  چ  چ    ڇ    -454
ڇ  ڇ مث  السجدة: ٢4، قال: ملا أخذوا برأس األمر صاروا رؤوسًا!، وقال بعض 

العلامء: بالصرب واليقني، تنال اإلمامة يف الدين. 
تفسري ابن كثري 372/6

"من ظن أن الرتبية تتوقف عند سن معني فقد وهم، بل هي مستمرة إىل   -455
زمن متقدم من عمر املؤمن، فإن القرآن أخربنا أن أئمة الدين مل يبلغوا منزلتهم من 

اإلمامة إال بعد ابتالء ومتحيص، فقال تعاىل:نث چ  چ  چ  چ    ڇ  
ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  مث   السجدة: ٢4" 

     أ.د.عبدالكريم بكار/ 175 بصرية يف تربية األرسة  
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عامي يف بلدنا ينتسب إىل مذهب ضال -معروف بشتم الصحابة وأمهات   -456
املؤمنني- قرأ قوله تعاىل: نث ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ مث األحزاب: 6، 
كنا  إن  أمهاتنا  نشتم  بفطرته: كيف  فقال  مث  قوله: نث ۋ  ۋ  قليال عند  فتوقف 

مؤمنني؟ فكان ذلك سببا يف هدايته ملذهب أهل السنة وهلل احلمد. 
عادل املعاودة

دون  بالنبي  وعرب   ،56 األحزاب:  مث   ڃ   ڃ  ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   نث   -457
السالم؛  عليهم  أنبيائه  عن  تعاىل  حكايته  يف  الغالب  خالف  عىل   ،-  �- اسمه 
إشعارا بام اختص به- �- من مزيد الفخامة والكرامة وعلو القدر، وأكد ذلك 

اإلشعار بـ)أل( إشارة إىل أنه املعروف احلقيق هبذا الوصف. 
األلويس/ روح املعاين 204/16
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ہمث  ہ   ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   نث   -458
أي:  ونحوها،  اخلامر  كامللحفة  الثياب  فوق  يكون  الذي  واجللباب   ،5٩ األحزاب: 

يغطني هبا وجوههن وصدورهن، ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: نث ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ےمث األحزاب: 5٩، ألهنن إن مل حيتجبن، ربام ظن أهنن غري عفيفات، فيتعرض 
ملطامع  حاسم  فاالحتجاب  استهني هبن،  وربام  فيؤذهين،  مرض،  قلبه  يف  من  هلن 

فيهن.  الطامعني 
ابن سعدي/التفسري ص671

تأمل هذه اآليات الثالث جيدًا، وانظر بام ختمت اآلية الثالثة منها:نثۇ    -45٩
ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ  
ې  ې   ى     ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ   مث األحزاب: 60 - 6٢ ونقرتح 

أن تقرأ تفسري ابن كثري هلذه اآلية. 

من ثمرات تدبر املشرتكني:   -460
قوله تعاىل: نث ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  
ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  مث األحزاب: 70 - 71، وعد من 

ترانا نشرتي إصالح  فهل  ذنبه،  ويغفر  أن يصلح عمله،  قواًل سديدًا  قال  ملن  اهلل 
أعاملنا وغفران ذنوبنا بتسديد أقوالنا؟ . 
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ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   نث    تعاىل:  قوله  يف  الفضل  معاين  من  العريب  ابن  ذكر   -461
"واألصوات احلسنة نعمة من اهلل تعاىل  ڈمث    سبأ: 10، حسن الصوت، ثم قال: 
وزيادة يف اخللق ومنة، وأحق ما لبست هذه احللة النفيسة واملوهبة الكريمة كتاب 

اهلل؛ فنِعُم اهلل إذا رصفت يف الطاعات فقد قيض هبا حق النعمة". 
               أحكام القرآن 3/7

46٢-  مشاركة من إحدى األخوات :
النمل: 44،  خت  مت   ىتيت مث      نث  قال تعاىل ـ يف شأن بلقيس قبل أن تعلن إسالمها ـ 
ففيه داللة عىل أن ثوهبا كان طوياًل ساترًا لساقيها ،وهي من؟! امرأة كافرة ! يف حني 
أن بعض املسلامت ـ ولألسف الشديد ـ يتنافسن يف خلع جلباب احلشمة واحلياء فيام 
امرأة  أن تكون  املدمي  أليس من  اهلل!  يرتدينه من مالبس، بال حياء وال، خوف من 

كافرة أكثر حشمة وتسرتًا من بعض نساء املسلمني؟! 
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شب عبد اهلل بن عمر -  - ماء باردًا، فبكى فاشتد بكاؤه، فقيل له:   -463
ما يبكيك؟! قال: ذكرت آية يف كتاب اهلل: نث ک  ک  ک  ک  گمث  سبأ: 54، 

فعرفت أن أهل النار ال يشتهون إال املاء البارد، وقد قال اهلل -  -: نث ې  ې  
ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئمث    األعراف: 50 . 

تفسري ابن أيب حاتم 12 / 28
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يرفع إىل اهلل، وال حيظى  كل قول - ولو كان طيبًا - ال يصدقه عمل ال   -464
بقبوله، ودليل ذلك: نث  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئمث     فاطر: 10، 
أي: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وهذا يبني لك رسًا من أرسار قبول اخللق 

لبعض الواعظني، وإعراضهم عن آخرين. 
د.حممد اخلضريي 

تأمل هذه اآلية:  نث جب  حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حتمث فاطر: 11، قف   -465
أنثى  من  وكم  آدمية؟  وغري  آدمية  أنثى  من  اللحظة  هذه  يف  كم   ! وتفكر  قليال، 
حتمل  اللحظة  هذه  يف  هي   ! تسبح  ورابعة  تطري،  وثالثة  متيش،  وأخرى  تزحف، 
أو تضع محلها؟! إهنا باملليارات! وكل ذلك ال خيفى عىل اهلل تعاىل! فام أعظمه من 

درس يف تربية القلب هبذه الصفة العظيمة: صفة العلم. 
د.عمر املقبل 
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قال تعاىل:  نث ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ    -466
لنفسه  الظامل  تقديم  سبب  يف  قيل  فاطر: 3٢،  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄمث 
عىل السابق باخلريات - مع أن السابق أعىل مرتبة منه - لئال ييأس الظامل من رمحة 

اهلل، وأخر السابق لئال يعجب بعمله. 
القرطبي/ تفسريه 349/14

ڤ   ٹڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   نث  تعاىل:  قوله  يف   -467
ڃ   ڃ    ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ  
ثم  قبله،  ممن  أقل  وهو  املقتصد  ثم  لكثرته،  الظامل  قدم  فاطر: 3٢،  ڃچمث 
السابقني وهم أقل فإن قلت:مل قدم الظامل ثم املقتصد ثم السابق؟ قلت: لإليذان 
أقل  والسابقون  إليهم،  باإلضافة  قليل  املقتصدين  وأن  وغلبتهم  الفاسقني  بكثرة 

القليل. من 
القرطبي/ تفسريه 349/14

املؤمنني قوم ذلت - واهلل - منهم األسامع واألبصار واألبدان حتى  إن   -468
حسبهم اجلاهل مرىض، وهم - واهلل - أصحاب القلوب، أال تراه يقول: نثژ  

شديدًا،  حزنًا  الدنيا  يف  كابدوا  لقد  واهلل   ،34 فاطر:  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کمث   
واهلل ما أحزهنم ما أحزن الناس، ولكن أبكاهم وأحزهنم اخلوف من النار. 

احلسن البرصي/ التخويف من النار البن رجب: )34( 
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من ثمرات تدبر املشرتكني:   -46٩
تأمل قوله تعاىل - يف قصة إبراهيم مع ولده -:  نث ىئ  ىئ  ىئ  یمث الصافات: 
10٢، فقوله: نث ىئ مث  تبني أمهية مرافقة األب البنه ومصاحبته له، والذي يثمر- 

غالبًا- سمعًا وطاعة واستجابة ؛ ولذا قال هذا االبن البار - ملا عرض عليه أبوه 
أمر الذبح-: نث  جت   حت  خت مث الصافات: 10٢. 

إن  الشدة؛  يف  يذكركم  الرخاء  يف  اهلل  اذكروا   : قيس  بن  الضحاك  قال   -470
يونس عليه السالم كان عبدًا صاحلًا ، وكان يذكر اهلل، فلام وقع يف بطن احلوت 

ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ    ڻ   نث  اهلل:  فقال  اهلل،  سأل 
اهلل  لذكر  ناسيًا   ، طاغيًا  عبدًا  كان  فرعون  وإن  الصافات: 143 - 144،  ھھ   مث   
نث چ  چ  چ  ڇ مث  اهلل:   }آمنت{ فقال  قال:  الغرق  أدركه  فلام  تعاىل، 

يونس: ٩1 "، فاجعل لك ذخائر خرٍي من تقوى، جتد تأثريها" .
زاد املسري 60/4 
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نث ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  مث ص: 1،  هنا ملمح مجيل، تأمل كيف أضيفت   -471
كلمة )ذي( إىل الذكر، والذكر هو القرآن، وكلمة )ذي( ال تضاف إال إىل األشياء 

ژ    ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   نث  تعاىل:   قوله  قرأت  أما  بشأهنا،  التنويه  يقصد  التي  الرفيعة 
الكهف: 58،  وال  نث ھ   ھ  ھ  ے مث؟  الرمحن: 78،  وقوله:  ژ  ڑ   مث؟ 

نجد وربك الغفور صاحب الرمحة؛ ألن الكالم عن اهلل سبحانه وتعاىل. 
د.عويض العطوي

يف قوله تعاىل:نث ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ مث  ص: ٢3، لباقة   -47٢
أنه  مع  نث ڳ  ڳمث     لقوله:   ضغينتهام؛  اخلصومة  هذه  تثر  مل  حيث  اخلصمني  هذين 
قال يف األول: نث ڈ  ژ  ژ  ڑمث ص: ٢٢، لكن هذا البغي مل تذهب معه األخوة.

          ابن عثيمني/ تفسري سورة ص ، )ص116( 
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عىل  الفكر  ومجع  معانيه،  إىل  القلب  ناظر  حتديق  هو  القرآن  يف  التأمل   -473
تدبره، وتعقله، وهو املقصود بإنزاله، ال جمرد تالوته بال فهم، وال تدبر، قال تعاىل: 

نثڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  مث ص: ٢٩. 
ابن القيم/ مدارج السالكني ، ص : )405(

ويتقيه،  اهلل  وخيشى  بنواهيه،  يزدجر  أن  اهلل  كتاب  َعِلَم  من  عىل  "جيب   -474
َل أعباَء الرسل، وصار شهيدًا يف القيامة عىل من خالف  ويراقبه ويستحييه، فإنه مُحِّ
تالوته،  حق  يتلوه  أن  كتابه،  بحفظ  اهلل  خصه  من  عىل  فالواجب  امللل،  أهل  من 

ڄ   تعاىل:نث  اهلل  قال  غرائبه،  ويتبني  عجائبه،  ويتفهم  عبارته،  حقائق  ويتدبر 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  مث ص: ٢٩". 

القرطبي / مقدمة تفسريه 2/1

هبذا  مؤمن  هو  ومن  العلم  يريد  من  تدبر  الكريم  كتابه  بتدبر  أوالنا  "فام   -475
الكتاب العظيم وأنه كالم اهلل حقًا، قاصدين معرفة مراد رهبم -  -، والعمل 

ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   نث  تعاىل:  بقوله  عمال  بذلك 
چ  چ  مث ص: ٢٩ ، مستشعرين قوله تعاىل: نث ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ مث اإلرساء: ٩ ، وقوله:نث ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې مث فصلت: 44. 
    ابن باز/ جمموع فتاواه 302/2

نث ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  مث  ص: ٢٩،   -476
سئل الشيخ ابن باز: هل هناك فرق يف األجر بني قراءة القرآن من املصحف أو عن 
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ظهر قلب؟ فأجاب: ال أعلم دلياًل يفرق بينهام، وإنام املرشوع التدبر وإحضار القلب، 
القرآن فهي أفضل،  القراءة عن ظهر قلب أخشع لقلبه، وأقرب إىل تدبر  فإذا كانت 

وإن كانت القراءة من املصحف أخشع لقلبه، وأكمل يف تدبره كانت أفضل.
فليتنا  والتدبر،  القلب  حضور  عىل  الشيخ  جواب  دار  كيف  اهلل-  -وفقك  فتأمل 

نتدبر هذا اجلواب، لنتدبر أعظم كتاب .
جمموع فتاوى ابن باز 352/24

بتلك  دعا  صالته  عن  السالم  عليهام  داود  بن  سليامن  اخليل  أهلت  ملا   -477
اخليل فجعل يقتلها، ويرضب أعناقها وسوقها انتقاما من نفسه لنفسه؛ فانتقم من 

نفسه التي هلت هبذه الصافنات اجلياد عن ذكر اهلل نث ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  مث ص: 33، فإذا رأيت شيئًا من مالك يصدك عن ذكر اهلل فتباعد عنه 

قدر استطاعتك، قبل أن يبعدك عن اهلل. 
ابن عثيمني/ رشح رياض الصاحلني 148/1، 149

هذه  يف  ص: 35،  نث ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ مث   -478
اآلية أدب من آداب الدعاء، وهو تعظيم الرغبة، وعلو اهلمة يف الطلب، فسليامن-
عليه السالم- مل يكتف بسؤال اهلل املغفرة، ولكنه -لعلو مهته، وعلمه بسعة فضل 
ربه- سأله مع ذلك ملكًا ال ينبغي ألحد من بعده، فأجاب اهلل دعاءه، وسخر له 

الريح، والشياطني، بل وله يف اآلخرة زلفى وحسن مآب. 
د.حممد احلمد

نث ەئ   وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  مث ص: 76،  يف قول إبليس:   -47٩
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اخلفة  النار  طبيعة  ألن  النار؛  من  خرٌي  الطني  بل  فقال:  ذلك  عىل  الشنقيطي  علق 
احلبة  تودعه  واإلصالح،  الرزانة  الطني  وطبيعة  والتفريق،  واإلفساد  والطيش 
فيعطيكها سنبلة، والنواة فيعطيكها نخلة، فانظر إىل الرياض النارضة وما فيها من 
الثامر اللذيذة، واألزهار اجلميلة، والروائح الطيبة؛ تعلم أن الطني خري من النار. 
أضواء البيان 33/1 
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ينفعهم،  ملا  االستامع  حيسنون  الزاكية  والقلوب  الراجحة  العقول  أهل   -480
الذين استحقوا  ويميزون بني احلسن واألحسن، ويتبعون األحسن، وهؤالء هم 

ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   البرشى من رهبم بقوله: نث 
فام   ،18  -  17 الزمر:  مث    ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ھے   ے  

أعظمه من ثناء! وما أشد غفلة الكثري عن تدبر مثل هذه اآليات! 
القحطاين  د.حممد 

ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ         ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   نث   -481
اقشعرت  والبالغة  اجلزالة  غاية  يف  القرآن  كان  "ملا   ،٢3 الزمر:  مث  ڄ  ڄ  

اجللود منه إعظامًا له، وتعجبًا من حسن ترصيعه، وهتيبًا ملا فيه" 
القرطبي/ تفسريه 250/15

وصف اهلل كتابه بأنه نث ڦمث الزمر: ٢3، "أي: تثنى فيه القصص واألحكام،   -48٢
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والوعد والوعيد، وتثنى فيه أسامء اهلّل وصفاته، وكذلك القلب حيتاج دائاًم إىل تكرر 
معاين كالم اهلّل تعاىل عليه، فينبغي لقارئ القرآن، املتدبر ملعانيه، أالَّ يدع التدبر يف 

مجيع املواضع منه، فإنه حيصل له بسبب ذلك خري كثري، ونفع غزير".
ابن سعدي/ تفسري ه ص 722

  :-  - قال بكر العابد: سمعت الفضيل بن عياض يقول يف قول اهلل  -483
بأعامل ظنوها  أتوا  قال:  الزمر: 47،  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   مث  نث 

حسنات فإذا هي سيئات! قال بكر: فرأيت حييى بن معني بكى! 
تاريخ بغداد 13/ 262

والسؤال ـ أهيا املبارك ـ : كم مرة بكينا أو تأثرنا عند قراءتنا هلذه اآلية وأمثاهلا؟!
 

قام ابن املنكدر يصيل من الليل، فكثر بكاؤه يف صالته، ففزع أهله، فأرسلوا   -484
نثىئ  ی   تعاىل:  قوله  يب  مر  فقال:  أبكاك؟  الذي  ما  فسأله:  حازم،  أيب  صديقه  إىل 
أبو حازم معه واشتد بكاؤمها،  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   مث! الزمر: 47،  فبكى 

فقال أهل ابن املنكدر: جئنا بك لتفرج عنه فزدته! فأخربهم ما الذي أبكامها. 
صفوة الصفوة 142/2

قال ابن عباس البن عمرو بن العاص: أي آية يف القرآن أرجى عندك؟   -485
فقال    ،53 الزمر:  ھمث    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   نث  اهلل:   قول  فقال: 

ابن عباس: لكن أنا أقول: قول اهلل: نث ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  
ٺمث    نث  قوله:   إبراهيم  من  فريض   ،٢60 البقرة:  ٺمث   ٺ   ڀڀ   ڀ     ڀ   پپ  

فهذا ملا يعرض يف الصدور، ويوسوس به الشيطان. 
تفسري ابن أيب حاتم 288/2
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أن  إىل  إشارة  "غافر" -  سورة  يف  املذكورة   - فرعون  آل  مؤمن  قصة  يف   -486
موقعه،  حسب  كل  وتسهياًل،  دعاًم  اإلصالح،  برامج  يف  اإلسهام  واحد  كل  عىل 
وبحسب استطاعته، فهذا شخص واحد مل متنعه الظروف املحيطة به من أن يقول 

كلمة حق.. "فال حتقرن من املعروف شيئًا". 

487- نث  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         ڀ  ڀ  مث غافر: 41، 
أرأيت أعقل من هذا السؤال؟ فإما نجاة وإما هالك! ال طريٍق آخر: نث ی  ی  ی  

جئ  حئ   مئ  ىئ         يئ  مث املدثر: 37.
د.حممد العواجي

نث ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ مث غافر: 44، هذا ما   -488
أن صدع  بعد  املؤمن يف زمن االستكبار واإلعراض من قومه،  الرجل  قاله ذلك 
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گ   گ    گ   گ   نث  العاقبة؟   كانت  فامذا  وجل،  وال  هائب  غري  باحلق، 
ڳ مث غافر: 45، فمتى يدعو أناس يف زمن أحوج ما تكون األمة إىل علمهم 

ومواقفهم، قبل أن حيل هبم وبمجتمعهم سوء العذاب! 
أ.د.نارص العمر
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قوله -  -: نث  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ مث فصلت: ٩،   -48٩
وخلقها يف يومني أدل عىل القدرة واحلكمة من خلقها دفعة واحدة يف طرفة عني؛ 

ألنه أبعد من أن يظن أهنا خلقت صدفة؛ ولريشد خلقه إىل األناة يف أمورهم.
 املاوردي/ النكت والعيون : 170/5

ويقول   ! حسنة  هلم  وما  الدنيا  من  خرجوا  حتى  األماين  أهلتهم  قومًا  إن   -4٩0
وتال  العمل،  ألحسن  الظن  أحسن  ولو  وكذب،  بريب  الظن  أحسن  إين  أحدهم: 
قول اهلل تعاىل: نث چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  مث 

فصلت: ٢3. 

احلسن البرصي/ اجلامع ألحكام القرآن )353/15(

"يف سامع القرآن تأثري عجيب، وقوة ال تقهر، اعرتف هبا الكفار، وأعلنوا   -4٩1
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أن إمكانية غلبتهم مرهونة برد هذا التأثري بطريقتني: 
1- عدم السامع. 

٢- إشاعة اللغو.نث ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ    ۇ   ۇ ۆمث  
فصلت: ٢6. 

فتأمل - يا مؤمن - كيف قالوا: ال تسمعوا، ومل يقولوا ال تستمعوا؟ ملاذا؟ ألن 
يف ذلك اعرتافا منهم بقوة تأثري أدنى درجات االستامع، وهو )السامع(، فكيف 
بام فوقه؟ وقالوا: نث ڭ  ڭ مث فأشعر ذكر اللغو )وهو الصياح والصفري( وذكر 
يف  يكون  حتى  القرآن  أصوات  مع  ذلك  تداخل  املقصود  بأن  )يف(  اجلر  حرف 
جهادًا  به  نجاهدهم  ال  ومِلَ  العظيم؟  املؤثر  هذا  من  نحن  فأين  وخالله!  أثنائه 

كبريا؟ 
د.عويض العطوي 

تال   : الزهري  قال  فصلت: 30،   مث    نث ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   -4٩٢
يروغوا  ومل  بطاعته،  هللِ   - واهللِ   - "استقاموا  قال:  ثم  املنرب،  عىل  اآلية  هذه  عمر 

روغان الثعالب !" 
تفسري ابن كثري 176/7

نث ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ مث فصلت: 34، سبحان   -4٩3
اهلل! إنسان بينك وبينه عداوة، وأساء إليك، فيقال لك : ادفع بالتي هي أحسن، 

نث گ         گ   الثواب:   يأتيك  بالتي هي أحسن،  اهلل ودفعت  استجبت ألمر  فإذا 
هو  من؟  يقوله  الذي  ؟!   ،34 فصلت:  مث  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ            ڳ   ڳ   ڳ  
من  أصبعني  بني  إال  آدم  بني  قلوب  من  قلب  من  ما  القلوب،  مقلب   - -اهلل
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أصابع الرمحن-  - يرصفه كيف يشاء. 
ابن عثيمني/ رشح رياض الصاحلني )278/1(

4٩4-  نث ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱڱمث 
فصلت: 34، هذا أثر حسن اخللق مع الذي بينك وبينه عداوة، فكيف يكون أثره مع 

إلفة وعرشة كزوج  أثره مع َمن لك معه  بينك وبينه عداوة، بل كيف  من مل يكن 
وأخ؟ فليكن بذل اخللق احلسن، بل األحسن سجية لنا يف خمتلف أحوالنا. 





217

يف   ،4٩ الشورى:  مث  ى   ى   ې   ې     ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   نث    -4٩5
 -  - العطية من اهلل قدمت األنثى، وحق هلا واهلل أن تفتخر هبذا التكريم من اهلل
فالرزق بالبنات خري كبري ًيشكر عليه اهلل-  -؛ ألن اهلل سمى ذلك هبة، ويكفي 

هذا يف الرد عىل أولئك اجلاهليني الذين ينزعجون إذا برش أحدهم باألثنى. 

د.عويض العطوي 
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ڍ    ڇ        ڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ    نث   -4٩6
ڍڌ  مث الزخرف: 13 - 14،  ليستعذ املؤمن -وهو يقرأ هذه اآلية- من مقام من 
يقول لقرنائه : تعالوا نتنزه عىل اخليل أو يف بعض الزوارق؛ فريكبون حاملني مع 
أنفسهم أواين اخلمر واملعازف، فال يزالون يسقون حتى متيل ِطالهم ـ وهم عىل 
الشيطان،  إال  يذكرون  ـ وهي جتري هبم، ال  السفن  أو يف بطون  الدواب،  ظهور 

وال يمتثلون إال أوامره !
الزخمرشي

ڍ    ڇ        ڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ    نث   -4٩7
واتصااًل   ، خطر  أمر  مباشة  الركوب  كان  "ملا   ،14  -  13 الزخرف:  مث  ڍڌ  
بسبب من أسباب التلف ؛ كان من حق الراكب أالَّ ينسى أنه منقلب إىل اهلل غري 
منفلت من قضائه، وال يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقاء اهلل 

بإصالحه من نفسه". 
الزخمرشي/الكشاف 244/4
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ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ   نث  بقوله:  فرعون  افتخر  "ملا   -4٩8
ڌڎمث الزخرف: 51، عذب بام افتخر به فأغرق يف البحر! وعاد عذبت بألطف 
األشياء- وهي الريح - ملا تعالت بقوهتا، وقالت: نث گ  گ  گ  گ مث فصلت: 15". 
ابن عثيمني

 ،67 الزخرف:  مث  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں     ں   ڱ    ڱ   نث   -4٩٩
فإذا  وصديقه،  قريبه  يف  يشفع  منهم  الرجل  فإن  املؤمنني؛  األصدقاء  من  استكثروا 

رأى الكفار ذلك قالوا: نث ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   ۇ   مث الشعراء: 100 - 101
احلسن البرصي/ تفسري معاين القرآن للنحاس 212/6    
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نث پ  پ  پ  پ        ڀ مث الدخان: 3، "تدبر كيف مجع اهلل يف ليلة القدر   -500
ومكان  مبارك،  شهر  ويف  مباركة،  ليلة  يف  ونزل  مبارك،  فالقرآن  الربكات:  أنواع 
كلها  الربكات  بركة، وواهب  البرش  أكثر  بركة عىل  املالئكة  أكثر  به  مبارك، ونزل 
فينعم  الليلة،  هذه  بركة  يدرك  لعله  جيتهد  أن  باملؤمن  فحري  جالله،  جل  اهلل  هو 

بربكتها يف الدنيا والربزخ واآلخرة". 
الغفييل   د.عبداهلل 
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فقام  ليلة،  ذات  خيثم  بن  الربيع  عند  بِتُّ  عجالن:  بن  الرمحن  عبد  قال   -501

يصيل فمر هبذه اآلية: نث ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې              ى  ى  

ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  مث اجلاثية: ٢1، فمكث ليلته حتى 
أصبح، ما جاوز هذه اآلية إىل غريها ببكاء شديد. 

تفسري القرطبي 16 / 166 

خمالفة ما هتوى األنفس شاقة، وكفى شاهدًا عىل ذلك حال املرشكني وغريهم   -50٢
ممن أرّص عىل ما هو عليه، حتى رضوا بإهالك النفوس واألموال ومل يرضوا بمخالفة 

اهلوى، حتى قال تعاىل:نث ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ مث   اجلاثية: ٢3 
الشاطبي/ املوافقات 153/2
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من ثمرات تدبر املشرتكني:   -503
تأمل قوله تعاىل: نث ڄ  ڄ  ڄ  ڃمث األحقاف: 15،  فلم يكتف بذلك، بل 

قال: )ترضاه( فيا لتلك اهلمم العالية، ويا لعلو رغبات املخلصني! 

نث ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کمث األحقاف: ٢4، من   -504
حكمة اهلل تعاىل أن الريح مل تأهتم هكذا، وإنام جاءهتم وهم يؤملون الغيث والرمحة 
؛ فكان وقعها أشد، وجميء العذاب يف حال يتأمل فيها اإلنسان كشف الرض يكون 

أعظم وأعظم. 
ابن عثيمني/ رشح رياض الصاحلني 334/1

تعاىلنث ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   قال   -505
نث ٱ  ٻ   األحقاف: ٢٩، وقال  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  مث    
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ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  مث اجلن: 1، حني تقرأ كالم أولئك 
القرآن كل هذا؟  القرآن يتملكك العجب! أيف جلسة واحدة صنع هبم  اجلن عن 
تأملت- النكشف  إنك -لو  القرآن!  إال شيئًا يسريًا من  مل يسمعوا  يقينًا  أهنم  مع 
لك رس هذا: إنه استامعهم الواعي وتدبرهم ملا سمعوه، وشعورهم أهنم معنيون 

بتلك اآليات، فمتى قال أحدنا: إنا سمعنا قرآنًا عجبًا؟ 
د.عمر املقبل  
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مث   حممد: 10،  نث  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   -506
السري  أما  بالقلب.  بالقدم، وسري  ينقسم إىل قسمني: سري  بالسري، والسري  أمر اهلل 
ماذا حصل  لينظر  راحلته  أو  أقدامه،  اإلنسان يف األرض عىل  يسري  فبأن  بالقدم: 
بالقلب: فبالتأمل والتفكر فيام نقل  إليه حاهلم. وأما السري  للكافرين وما صارت 

من أخبارهم. 
ابن عثيمني/ رشح رياض الصاحلني 589/1

"وإنك لتجد يف بيت اهلل احلرام مخسني ألف بأيدهيم املصاحف يقرؤون   -507
أنكر أن  يقرؤون، وإين ال  ما  يفهمون معاين  القرآن، ولكنك ال جتد مخسني منهم 

لقارئ القرآن أجرا عىل كل حال؛ لكن اهلل يقول: نث ک  گ  گ   گ   گ  
ڳ  ڳ  ڳ  مث حممد: ٢4، فمتى نكرس هذه األقفال حتى نفهم ما يقال؟" 

عيل الطنطاوي /روائع الطنطاوي
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قرأ قارئ عند عمر: نث ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳمث   -508
يفتحها  ال  مفاتيحها،  وبيدك  أقفاهلا،  عليها  اللهم  فقال:  شاب  وعنده   ٢4 حممد: 

سواك؛ فعرفها له عمر، وزادته خريًا. 
تفسري الطربي 58/26 

نث ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  مث   حممد: 31   -50٩
هبذه  وربطه   - مالك  اإلمام  له  تعرض  الذي  االبتالء  عىل  الذهبي  احلافظ  علق 
من  بذم  يتشاغل  ومل  واستغفر،  واتعظ،  صرب،  امتحن  إذا  "فاملؤمن  فقال:  اآلية- 
انتقم منه، فاهلل حكم مقسط، ثم حيمد اهلل عىل سالمة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا 

أهون وخري له". 
سري أعالم النبالء 81/8 
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قال ابن عقيل: ما أخوفني أن أساكن معصية، فتكون سببًا يف حبوط عميل   -510
نثڻۀ   تعاىل:   قوله  بعدما سمعت  تعاىل،  اهلل  إن كانت يل- عند  منزلة-  وسقوط 
الفطن  قائال: وهذا جيعل  ابن مفلح  احلجرات: ٢، وقد علق  مث  ۀ   ہ  ہ  ہ 
خائفًا وجاًل من اإلقدام عىل املآثم، وخوفًا أن يكون حتتها من العقوبة ما يامثل هذه. 
اآلداب الرشعية 51/3

التحذير من الذنب وسببه واضح يف كتاب اهلل كام يف قوله تعاىل: نثٱ    -511
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿمث  
فإذا  عليه؛  جتسس  شيئًا  بأخيه  اإلنسان  ظن  إذا  الرتتيب:  هلذا  فانظر   ،1٢ احلجرات: 

جتسس صار يغتابه. 
ابن عثيمني 
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يف قوله تعاىل نث ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مث ق 1، قسم بالقرآن، والقسم به   -51٢
داللة عىل التنويه بشأنه؛ ألن القسم ال يكون إال بعظيم عند املقسم فكان التعظيم 

من لوازم القسم. 
ابن عاشور/ التحرير والتنوير 276/26

دون  باالنتقاص  ق: 4، عرب  تعاىلنث ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ مث  قوله  يف   -513
حتت  تدخل  االضمحالل  من  درجات  لألجساد  ألن  ؛  واإلفناء  باإلعدام  التعبري 
معنى النقص، فقد يفنى بعض أجزاء اجلسد ويبقى بعضه، وقد يأيت الفناء عىل عامة 

أجزائه، وقد صح أن عجب الذنب ال يفنى فكان فناء األجساد نقصًا ال انعدامًا. 
ابن عاشور/التحرير والتنوير 283/26

وصف  نث ڃ  ڃ          ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ   ڇ  مث ق: 5، يف   -514
ليس  باطل  رأهيم  أن  عىل  داللة  مث  ڇ  نث  بأنه  النبي  به  جاء  فيام  الكفار  رأي 
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بصحيح؛ ألن اجلزم الصحيح ال يتغري وال يتبدل أما هم فكان أمرهم مضطربًا  
فهم كام قال اهلل: نث ٻ  پ  پ  پ  پ  مث  الذاريات: 8 .

الرازي / مفاتيح الغيب 133/28

آياته يف األرض، ثم قال:نث ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ذكر اهلل تعاىل بعض   -515
أصناف  فيها  وأنبتنا  الروايس،  فيها  وألقينا  قدرنا األرض،  أي  ڱ  ں  مث ق: 8، 
يشء،  كل  وعىل  البعث  عىل  قدرتنا  كامل  عبادنا  نبرص  أن  ألجل  احلسنة،  النبات 

وعىل استحقاقنا للعبادة دون غرينا. 
البيان 424/7 الشنقيطي/أضواء 

اهلل  قيد   ،8 ق:  مث  ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   تعاىل:نث  قوله  يف   -516
هو  ألنه  ؛  مواله-  إىل  الراجع  وهو  مث  ڱ  نث  بوصفه  للعبد  والذكرى  التبرصة 
املنتفع بالذكرى، ويف قوله تعاىل بعدها: نث ۓ  ۓ مث ق: 11، أطلق الوصف بغري 
لإلنعام،  شاكرًا  ذاكرًا  يأكل  املنيب  أن  غري  أحد،  لكل  حاصل  الرزق  ألن  تقييد؛ 

وغريه يأكل كام تأكل األنعام!. 
                        الرازي / مفاتيح الغيب 136/28

إال فتحت كل  قلبه هلا  فيفتح مسامع  يرددها،  ما من أحد  نث ٱمث   سورة   -517
السدود التي تراكمت بسبب الذنوب... إن اآلمر بقوله: نث ڻ  ڻ    ڻمث  ق: ٢4، هو 

نث ڭ  ڭ  ڭ   نث ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ   مث احلجر: 46، هو أيضا اآلمر:  نفسه القائل 
ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   مث  ق: 45، فيا قارئ نثٱمث 

ق: 1،  قد ال تنجو من األوىل وتظفر بالثانية إال بالثالثة. 
 د. عصام العويد
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518- نث مت  ىت  يت  جثمث ق: 33، قال الفضيل بن عياض: "هو الرجل يذكر 
الذين  السبعة  أحد  املعنى  يدخل يف هذا  منها" ومما  اهلل  فيستغفر  ذنوبه يف اخلالء، 
"ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه" أي: من تذكره لعظمة  يظلهم اهلل يف ظله: 

اهلل ولقائه، ونحو ذلك من املعاين التي ترد عىل القلب .
تفسري ابن كثري 406/7

قصص  واآلخرين،  األولني  قصص  الفهم:  لذوي  يكون  ما  أوضح  من   -51٩
من أطاع اهلل وما ُفعل هبم، وقصص من عصاه وما فعل هبم. فمن مل يفهم ذلك ومل 

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ينتفع به فال حيلة فيه. كام قال تعاىل: 
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  مث ق: 36، وهلذا قال بعدها:نث ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  مث ق: 37 

                           حممد بن عبدالوهاب/خمترص سرية الرسول خل ص8

نث ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦمث   -5٢0
ق: 37، من يؤتى احلكمة وينتفع بالعلم عىل منزلتني: إما رجٌل رأى احلق بنفسه فقبله 

واتبعه؛ فذلك صاحب القلب، أو رجٌل مل يعقله بنفسه، بل هو حمتاج إىل من يعلمه 
ويبينه له ويعظه ويؤدبه؛ فهذا أصغى فألقى السمع وهو شهيد، أي حارض القلب. 
ابن تيمية/ جمموع الفتاوى 311/9  
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سئل الضحاك عن قوله تعاىل: نث جت  حت مث   الذاريات: ٢٩، و نث ں  ںمث    -5٢1
ولد  ال  التي  مث   حت  جت   "نث  فقال:   ،55 احلج:  یمث  ی     نثی   و   ،41 الذاريات: 

هلا، ونث ں   ں مث التي ال بركة فيها وال منفعة وال تلقح، وأما نثی  ی    
یمث  فيوم ال ليلة له".

الدر املنثور 620/7

ڱمث  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   الذاريات:نث  سورة  يف  تعاىل  قال   -5٢٢
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   املعارج:نث  سورة  يف  وقال   ،1٩ الذاريات: 

لعل  فلامذا؟  مث؛  نث ڳ  كلمة  الثانية  اآلية  يف  فزاد  املعارج: ٢4 - ٢5،  ڱڱ  مث  
املعارج ٢4،  املعارج:نث گ  گ   گ  ڳ  ڳمث  أنه يف سورة  ـ  أعلم  ـ  واهلل  السبب  
الفرائض  عن  قبلها  واحلديث   ، املحددة  الزكاة  املقصود  نثڳمثألن  قال: 
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الذاريات:نث ڳ  ڳ  ڳ   أما يف سورة  املعارج: ٢٢،  نث ژ   ژمث  والواجبات: 
ڱ  ڱڱمث الذاريات: 1٩، فاآليات قبلها يف بيان فضل املتطوعني زيادة عىل 

الواجب:  نث ڎ      ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  مث  الذاريات: 16 - 17،  
فناسب اإلطالق يف اإلنفاق بال تقييد؛ حيث املراد ما زاد عىل الواجب. 

الغرناطي/ مالك التأويل )ص: 1036(

مث  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ     ڦ   ڤ   ڤ     ڤ   ڤ   5٢3-نث 
بشأن  للتنويه  قصدًا  بيته،  وأهل  لوطًا  فأخرجنا  يقول:  أن  دون   ،36  -  35 الذاريات: 

اإليامن واإِلسالم، أي أن اهلل نّجاهم من العذاب ألجل إيامهنم بام جاء به رسوهلم، 
ال ألجل أهنم أهل لوط. 

ابن عاشور/ التحرير والتنوير 29/27 

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   نث  تعاىل:  قوله  يف  ـ  اهلل  رمحه  ـ  قتادة  عن   -5٢4
ڃڃمث  الذاريات: 36، قال : لو كان فيها أكثر من ذلك لنجاهم اهلل، ليعلموا 

أن اإليامن عند اهلل حمفوظ ال ضيعة عىل أهله. 
الدر املنثور 620/7

داللة   ، الذاريات: 53  نث ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  مث  تعاىل:  قوله  يف   -5٢5
عىل أهنم إنام اتفقوا ؛ ألن قلوهبم تشبه قلوب بعض يف الكفر والطغيان ؛ فتشاهبت 

مقاالهتم للرسل ألجل تشابه قلوهبم. 
الشنقيطي/ أضواء البيان 670/7
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إال  أي:   ،56 الذاريات:  مث  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    نث   -5٢6
بالتكاليف  وأبتليهم وأختربهم  لعباديت،  منهم  فيعبدين من وفقته  بعباديت  آلمرهم 

ثم أجازهيم عىل أعامهلم، إن خريا فخري، وإن شا فرش. 
من  حمكامت  آيات  عليه  تدل  ألنه  اآلية؛  معنى  يف  التحقيق  هو  هذا  إن  قلنا  وإنام 
أحسن  أهيم  ليبتليهم  خلقهم  أنه  كتابه  من  آيات  يف  تعاىل  رصح  فقد  اهلل،  كتاب 

عمال، وأنه خلقهم ليجزهيم بأعامهلم. 
الشنقيطي / أضواء البيان 673/7
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املغرب  يف  -يقرأ   � النبي-  سمعت   -- مطعم  بن  جبري  يقول   -5٢7
ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     ڤ   ڤ   نث  اآلية:  هذه  بلغ  فلام  بالطور، 
ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  مث الطور: 

35 - 37 قال:كاد قلبي أن يطري! ]رواه البخاري[ 

القامعة لكل  العظيمة  السورة، وهذه األسئلة  توقفنا عند هذه  مرًة  والسؤال: كم 
شبهة؟!





241

5٢8- افرتاءات املرشكني وكذهبم عىل رب العاملني إنام يدفعهم إليها أمران: الظن 
واهلوى، وقد مجعا يف قوله تعاىل:نثۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  
ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ مث النجم: ٢3،  ومها ما يصد املرشكني 

عن اتباع احلق. 
اإلسكايف/ درة التنزيل )ص:263(

5٢٩- قوله سبحانه: نث ىث  يث   حج  مج      جح  مث النجم: 4٢، متضمن لكنز عظيم، 
وهو أن كل مراد إن مل ُيًرد ألجل اهلل، ويتصل به، وإال فهو مضمحل، منقطع، فإنه 
غاية  فهو  كلها،  األمور  إليه  انتهت  الذي  إىل  إال  املنتهى  وليس  املنتهى،  إليه  ليس 

كل مطلوب، وكل حمبوب ال حيب ألجله فمحبته عناء وعذاب. 
ابن القيم /الفوائد : )ص 202(
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خطب حذيفة بن اليامن باملدائن، فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال:نث ھ    -530
ھ  ے  ے  ۓ  مث القمر: 1، أال وإن الساعة قد اقرتبت، أال وإن القمر قد 
انشق عىل عهد رسول اهلل - � -، أال وإن الدنيا قد آذنت بفراق، أال وإن اليوم 

املضامر وغدا السباق.
الدر املنثور 7 /672

مث  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   نث  عاد:  قوم  عن  تعاىل  قوله  تكرار  فائدة  ما   -531
القمر: 16- ٢1، يف ابتداء القصة ويف آخرها؟ اجلواب: أن األوىل خترب عن عذاهبم يف الدنيا 

والثانية عن عذاهبم يف اآلخرة؛ وذلك أن اهلل اختص عادا بذكر عذابني هلا يف قوله تعاىل 
نث ھ      ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ     ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ مث  فصلت: 16،  

ويصح أن تكون األوىل قبل وقوع العذاب والثانية بعد وقوعه؛ توبيخًا هلم. 
اإلسكايف/ درة التنزيل )ص:264(
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من بركة اإلقبال عىل القرآن حسن اخلامتة: فقد مات ابن تيمية رمحه اهلل   -53٢
ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   تعاىل:نث  قوله  عند  القراءة  يف  وقف  وقد 
هي:  الشنقيطي  العالمة  فرسها  آية  وآخر    ،55  -  54 القمر:  مث   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ  
نثٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤمث املجادلة: ٢٢ وغري ذلك كثري جدًا، فنسأل اهلل 

تعاىل حسن اخلتام.  
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باألمس  اإلنسان   ،4  -  3 الرمحن:  مث  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   نث   -533
عىل  قدرته  وينكر  ربه،  يف  جيادل  اخلصام  وشدة  البيان  غاية  يف  هو  واليوم  نطفة، 
البعث، فاملنافاة العظيمة التي بني النطفة وبني اإلبانة يف اخلصام -مع أن اهلل خلقه 
من نطفة وجعله خصياًم مبينًا-: آية من آياته جل وعال، دالة عىل أنه املعبود وحده، 

وأن البعث من القبور حق. 
أضواء البيان 735/7

ويعجز  بالوصف  اإلحاطة  عن  جتل  نعٍم  بذكر  الرمحن  سورة  جاءت  ملا   -534
العارف هبا عن شكرها  تكرر قوله تعاىل:نث ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   مثالرمحن: 16، 
يف  ألحد  طمع  وال  خملوق،  لكل  مشاهدة  ظاهرة  نعم  أهنا  وذلك  السورة  عامة  يف 

نسبتها لغري اهلل تعاىل، فتتابع التكرار واشتد اإلنكار عىل من كذب بيشء من ذلك. 
الغرناطي/ مالك التأويل )ص:1061(
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بمرشكي  بل  آدم،  ببني  خاصًا  خطاهبا  وجدت  القمر  سورة  تأملت  إذا   -535
وإعذارًا  للثقلني،  تنبيها  الرمحن،  بسورة  القمر  سورة  فأتبعت  فقط،  منهم  العرب 
إليهم، وتقريرًا عىل ما أودع سبحانه يف العامل من العجائب، والرباهني الساطعة، 
فتكرر فيها التقرير والتنبيه بقوله تعاىل: نثٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ مث؛ خطابا 

للجنسني، فبان اتصاهلا بسورة القمر أشد البيان.
ابن الزبري الغرناطي/ نظم الدرر 293/8

يقول أحد اإلخوة: كم من معصية يف اخلفاء منعني منها قوله تعاىل: نثڦ    -536
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  مث الرمحن: 46، ، إهنا آية واحدة تغني عن كثري من املواعظ ) 1(. 

يف قوله تعاىل:نث ک  ک  گ  گ  گ مث   من اإلنس واجلن واملالئكة   -537
بالدعاء  ٢٩، ويف هذا حفاوة  الرمحن:  نث ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  مث    املخلوقات   وكل 
والتغيري،  التبديل  تعجيل  مظنة  فإهنا  اجلالل،  ذي  لنفحات  ،والتعرض  والسؤال 
أحواهلم  ويغري  سائلهم،  جييب  أن  شأنه  من  كان  سؤاهلم،  يف  وأحلوا  سألوه  فإذا 
من اهلوان والتخلف، واجلهل، واملرض، والفرقة،  والضياع إىل الرفعة، واملجد،  

والعلم، والعافية،  واالحتاد. وهذه مناسبة اتصال أول اآلية بآخرها. 
د.سلامن العودة

1- من آثار وبركات هذه الرسالة عىل إخواننا املشرتكني ،ما سطره بعض املشرتكني - بارك اهلل فيه ـ حيث قال: 
)سبحان اهلل! أوشكت عىل أن أقرتف معصية، فجاءت رسالتكم وفيها : نث ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  مث  فأعانتني 

عىل تركها، فجزاكم اهلل خريًا، وال تنسونا من دعائكم( انتهت رسالته.
ونقول: هكذا فليكن التدبر، وهل يراد من القرآن إال تدبره والعمل به؟ فأكثر اهلل يف املسلمني من أمثاله.
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الرمحن: 56، قال احلسن: )قارصات  مث   نث ہ  ہ  ہ  يف قوله تعاىل:   -538
الطرف عىل أزواجهن ال يردن غريهم ، واهلل ما هن متربجات وال متطلعات(. 

الدر املنثور 143/14

ويف هذا داللة عىل عظم خلق احلياء، وأنه ممتد إىل عامل اآلخرة. 
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القيامة،  يوم  لشأن  تعظيم   ،3 الواقعة:  مث   ڳ   ڳ    گ   نث  تعاىل  قوله  يف   -53٩
وترغيب وترهيب؛ ليخاف الناس يف الدنيا من أسباب اخلفض يف اآلخرة فيطيعوا 

اهلل، ويرغبوا يف أسباب الرفع فيطيعوه أيضًا. 
الشنقيطي/ أضواء البيان 764/7

 ،٢1  -  ٢0 الواقعة:  مث   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ        ٹ   ٿ   ٿ        ٿ   ٿ   نث   -540
للفاكهة،  التخري  جعل  ولذلك  أعز،  الفواكه  ألن  ؛  اللحم  عىل  الفاكهة  ذكر  قدم 
الشهية  كرس  فلذة  بالفواكه،  منه  بالطعام  أعلق  االشتهاء  وألن  للحم؛  واالشتهاء 
بالطعام لذة زائدة عىل لذة حسن طعمه، وكثرة التخري للفاكهة فيه لذة أخرى هي 

لذة تلوين األصناف فهم من لذة عظمى إىل مثلها.
ابن عاشور/ التحرير والتنوير 295/27

ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   نث   -541
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ۀمث  الواقعة: 63 - 65، أي: بعد أن خيرج وتتعلق به النفوس جيعله اهلل حطامًا ، 
النفس، ثم يكون  به  ينبت وتتعلق  ننبته( ألن كونه  بـ )لو نشاء مل  التعبري  ومل يأت 

حطامًا أشد وقعًا عىل النفس من كونه ال ينبت أصاًل. 
ابن عثيمني/تفسري سورة احلجرات وجزء الذاريات : ص )343(

من ثمرات تدبر املشرتكني :   -54٢
نث ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  مث الواقعة: 64، حتى الكلمة الطيبة تلقيها فاهلل 

يزرعها يف القلوب. 

يف قوله تعاىل:نث ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ         مث الواقعة: 73،  لطيفة، وهي:   -543
الفائدة األخروية  العبد أن  أن اهلل تعاىل قدم كوهنا تذكرة عىل كوهنا متاعا؛ ليعلم 

أتم وبالذكر أهم. 
الرازي/ مفاتيح الغيب 161/29 

نث ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  مث الواقعة: 77،  وصف القرآن بأنه كريم يف قوله تعاىل   -544
فيه ميزة وهي: أن الكالم إذا قرئ وتردد كثريًا هيون يف األعني واآلذان؛ وهلذا ترى 
من قال شيئًا يف جملس امللوك ال يذكره ثانيا وال يكرره،  فقوله تعاىلنث  ٻمث أي: 

ال هيون بكثرة التالوة بل يبقى أبد الدهر كالكالم الغض واحلديث الطري. 
الرازي/ مفاتيح الغيب 166/29

اللوح  "كام أن  الواقعة: 7٩،  قول اهلل تعاىل:نث پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  مث   -545
املحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن ال يمسه إال بدن طاهر، فمعاين القرآن ال 
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يذوقها إال القلوب الطاهرة، وهى قلوب املتقني"
جمموع الفتاوى البن تيمية 242/13

تودع  وروحه  اآلخرة-  عتبات  عىل  -وهو  املحترض  وصف  أقرأ  "عندما   -546
الدنيا، أترك رهبة الصورة تغزو نفيس، وأنا مستكني: نث ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ          ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ     ڎ           ڎ  ڈ  مث الواقعة: 83 - 87 ". 

       حممد الغزايل/املحاور اخلمسة للقرآن الكريم )11( 
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ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭۇمث  نث  تعاىل  قوله  بني  الفرق  ما   -547
املجادلة: 4، وقوله بعدها نث ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ            ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  

ې   ې  ېى  ى     ائ  ائ  ەئ  مث املجادلة: 5، ؟ الفرق أن الكافرين عىل 
نوعني: فالكافر غري املحاد هلل ورسوله له عذاب أليم أما الكافر املحاد واملعادي هلل 
ورسوله فله مع العذاب األليم الكبت واإلذالل والقهر واخليبة يف الدنيا واآلخرة 

فناسبت كل خامتة ما ذكر قبلها. 
اإلسكايف/ درة التنزيل )ص:272(

"لو رمى العبد بكل معصية حجرًا يف داره ، المتألت داره يف مدة يسرية   -548
ذلك:  عليه  حيفظان  وامللكان  املعايص،  حفظ  يف  يتساهل  ولكنه  عمره،  من  قريبة 

نثۈئ  ېئ  ېئ مث املجادلة: 6 . 
أبو حامد الغزايل/ إحياء علوم الدين 406/4
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من عمل هبذا القرآن تصديقًا وطاعة وختلقًا : فإن اهلل تعاىل يرفعه به يف الدنيا   -54٩
ويف اآلخرة، وذلك ألن هذه القرآن هو أصل العلم، ومنبع العلم، وكل العلم، وقد 

قال اهلل تعاىل:نث   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت مث  املجادلة: 11 
ابن عثيمني/رشح رياض الصاحلني 646/4

دل قوله تعاىل: نث ی  جئ    حئ  مئمث    املجادلة: 11، عىل أن كل من وسع   -550
الدنيا واآلخرة، وال  اهلل عليه خريات  ، وسع  أبواب اخلري والراحة  اهلل  عىل عباد 
ينبغي للعاقل أن يقيد اآلية بالتفسح والتوسع يف املجلس، بل املراد منه إيصال أي 

خري إىل املسلم، وإدخال الرسور يف قلبه. 
                                         
الرازي/ مفاتيح الغيب 234/29

نث ې  ې       ې  ې  ى  ى  ائ       ائ  ەئمث   املنافقني:  قال تعاىل عن   -551
أرواحهم  باق يف  وأنه  فيهم  النفاق ورسوخه  توغلهم يف  يقتيض  املجادلة: 18، وهذا 

إنام  النفوس  فإن  به،  متخلقة  الدنيا  عامل  من  خرجت  نفوسهم  ألن  بعثهم؛  بعد 
تكتسب تزكية أو خبثا يف عامل التكليف. 

ابن عاشور/التحرير والتنوير 52/28
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أبو بكر الصديق هو خليفة رسول اهلل � يف القرآن؛ ألن اهلل تعاىل يقول:   -55٢
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   نث 
ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  مث    احلرش: 8،  فمن سامه اهلل صادقًا فليس 

يكذب، وقد ناداه الصحابة: فقالوا: يا خليفة رسول اهلل ! 
أبو بكر بن عياش

 
نث ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    -553
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  مث  احلرش: 8، "والصادقون يف هذه 
اآلية الذين مجعوا بني صدق اللسان، وصدق األفعال؛ ألن أفعاهلم يف أمر هجرهتم 

إنام كانت وفق أقواهلم". 
ابن عطية/ املحرر الوجيز 261/5

554-  نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  
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ذكر  احلرش: 10،   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  مث 
إذا  الذي  وكثريه،  الغل  لقليل  الشامل  القلب  عن  الغل  نفي  الدعاء  هذا  يف  اهلل 
مما هو  والنصح، ونحو ذلك  واملواالة  املؤمنني  بني  املحبة  ثبت ضده، وهو  انتفى 

من حقوق املؤمنني. 
ابن سعدي/ تفسريه : ص )851(

يف قوله تعاىل:   نث ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀمث   -555
يبدأ  أن  ولغريه  لنفسه  يدعو  أن  أراد  إذا  بالداعي  حيسن  أنه  إىل  إشارة    ،10 احلرش: 

بنفسه، ثم يثني بغريه، وهلذا الدعاء نظائر كثرية يف الكتاب والسنة. 
د.حممد احلمد 

قال تعاىل عن اليهود:  نث ڭ  ڭ      ڭمث  احلرش: 14،  يعني أن البأس   -556
الشديد الذي يوصفون به إنام يكون إذا كان بعضهم مع بعض، فأما إذا قاتلوكم 
اهلل  حماربة  عند  يذل  والعزيز  جيبن  الشجاع  ألن  والشدة؛  البأس  ذلك  هلم  يبق  مل 

ورسوله، كام قال تعاىل قبلها:نث ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   مث   احلرش: 13. 
الرازي/ مفاتيح الغيب 252/29

"تفرق القلوب واختالفها من ضعف العقل، قال تعاىل: نث ۇ      ۇ    -557
نث  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ    ۅمث،  بقوله:  ذلك  ل  وعلَّ احلرش: 14،  ۆ  ۆ مث  
ميتا،  كان  من  حييي  الوحي  فنور  الوحي؛  بنور  العقل  بإنارة  إال  لذلك  دواء  وال 

ك به".  وييضء الطريق للمتمسِّ
البيان 53/3 الشنقيطي/أضواء 
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چ   ڃ  ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   تعاىل:نثڦ   قال   -558
چچ  مث احلرش: 1٩، ثم قال بعدها: نث ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  گ     گ گ  مث   احلرش: ٢1، ذكر هذه اآلية بعد بيان حال الفاسقني 
ينبه عىل أن ما أوقع الفاسقني يف اهللكة إنام هو إمهاهلم القرآن الكريم والتدبر فيه، 

وذلك من نسياهنم اهلل تعاىل. 
ابن عاشور/التحرير والتنوير 116/28

عن الضحاك يف قوله تعاىل:  نث ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    -55٩
گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  مث    احلرش: ٢1، قال: لو أنزل 
خلشع  إذًا  به  خوفتكم  بالذي  فته  وخوَّ به  أمرتكم  بالذي  فأمرته  جبل  عىل  القرآن  هذا 

وتصدع من خشية اهلل، فأنتم أحق أن ختشوا وتذلوا وتلني قلوبكم لذكر اهلل. 
الدر املنثور 121/8 
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مث  نثٿ  قوله:  يف   ،٢ اجلمعة:  مث  ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   نث   -560
فائدتان: 

األوىل: أنه كأمته األمية، مل يقرأ كتابًا ، وال خطه بيمينه، ومع ذلك أتى هبذا القرآن 
الذي ما سمعوا بمثله، وهذا برهان صدقه.

بل مل يكذب قط،  بنسبه، وشفه، وعفته، وصدقه،  التنبيه عىل معرفتهم  والثانية: 
فمن مل يكذب عىل الناس أفيكذب عىل اهلل؟! 

ابن رجب

561-  ابتدئ بالتالوة يف قوله تعاىل: نث ٿ     ٹ  ٹ  ٹ مث  اجلمعة: ٢؛ ألن 
بالتطهري من  ابتداء الدعوة  بالتزكية؛ ألن  بإبالغ الوحي، وثنى  تبليغ الدعوة  أول 

الرجس املعنوي وهو الرشك، وما يْعلق به من مساوئ األعامل والطباع. 
ابن عاشور / التحرير والتنوير209/28
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مث  گ  گ   گ      ک         ک   ک      ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   نث   -56٢
اجلمعة: 5، قال الضحاك: كتبًا ال يدري ما فيها! وال يدري ما هي! هذا مثل رضبه 

اهلل هلذه األمة، أي: وأنتم إن مل تعملوا هبذا الكتاب، كان مثلكم كمثلهم. 
الدر املنثور 457/14

باحلامر حيمل أسفارًا، ولعل من  بام أويت:  ينتفع  الذي ال  اهلل مثل  رضب   -563
أال يكون حظُّ اخلطيب واملأموم من خطبة  املثل يف سورة اجلمعة  ِحكِم ذكر هذا 

اجلمعة كحظهام قبلها! 

نث  ک        گ     گ  گ مث اجلمعة: 5،  قال ميمون بن مهران: احلامر ال   -564
يدري أسفر عىل ظهره أم زبيل، فهكذا اليهود. ويف هذا تنبيه من اهلل تعاىل ملن محل 

الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه، لئال يلحقه من الذم ما حلق هؤالء. 
القرطبي 456/20

نث ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ    -565
ڭ       ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  مث اجلمعة: 

كان  من  إال  اجلنة  يدخل  لن  وأنه  وأحباؤه،  اهلل  أبناء  أهنم  اليهود  زعم  6 - 7، ملا 

أو من  الطائفتني منهم،  املباهلة والدعاء عىل أكذب  أو نصارى، دعوا إىل  هودًا 
املسلمني.فلام نكلوا عن ذلك علم كل أحد أهنم ظاملون؛ألهنم لو كانوا جازمني 

بام هم فيه لكانوا أقدموا عىل ذلك، فلام تأخروا علم كذهبم.
ابن كثري/تفسريه 332/1
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اجلمعة: ٩،  مث  نث  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   -566
من  غريه  فرتك  عليه،  وحترص  النفوس،  فيه  ترغب  الذي  البيع  برتك  اهلل  أمر  إذا 

الشواغل من باب أوىل، كالصناعات وغريها.
السعدي/ خالصة تفسري القرآن ، ص : )153(

من ثمرات تدبر املشرتكني :  -567
الرشيعة جامعة بني القيام بحق اهلل تعاىل كالصالة والذكر، وبني القيام بمصالح 

النفس كالسعي يف الرزق؛ وذلك ظاهر من قوله تعاىل: نث ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   ڃ  مث   اجلمعة: 10. 

  ،10 اجلمعة:  مث  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   نث   -568 
ينبغي للمؤمن املوفق وقت اشتغاله يف مكاسب الدنيا أن يقصد بذلك االستعانة 
جاعاًل  لفضله،  طالبًا   ، ذلك  يف  باهلل  مستعينًا  يكون  وأن  بالواجبات،  قيامه  عىل 
باهلل والطمع يف فضله من  التعلق  فإن  اهلل نصب عينيه،  الرجاء والطمع يف فضل 

اإليامن ومن العبادات. 
السعدي/خالصة تفسري القرآن ، ص : )154(

نث ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   دل قوله تعاىل:   -56٩
ڎ مث   اجلمعة: 11، عىل أنه ينبغي للعبد - املقبل عىل عبادة اهلل - وقت دواعي النفس 
وما  اخلريات،  من  اهلل  عند  بام  يذكرها  أن  والشهوات  والتجارات  اللهو  حلضور 

ملؤثر رضاه عىل هواه. 
ابن سعدي/تفسريه  ص: )863( 
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مكروه  عىل  الشتامله  وكره  حرم  إنام  مجال؛  فيه  مما  كرهه  و  اهلل  حرمه  ما   -570
يبغضه اهلل أعظم مما فيه من حمبوبه، وكذلك الصور اجلميلة من الرجال والنساء، 
فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئًا -بأن يكون فاجرًا ، أو كافرًا معلنًا أو منافقًا - كان 
عن  تعاىل  قال  كام  اجلامل،  من  فيه  ما  عىل  مستعليا  ودينه  خللقه  املقت  أو  البغض 

املنافقني: نث   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ مث املنافقون: 4 
ابن تيمية/ االستقامة 445/1

شبهوا   ،4 املنافقون:  مث  ائ  ائ   ى         نث  املنافقني:  عن  تعاىل  قوله  يف   -571
باخلشب لذهاب عقوهلم، وفراغ قلوهبم من اإليامن، ومل يكتف بجعلها خشبًا، حتى 
جعلها مسندة إىل احلائط، ألن اخلشب ال ينتفع هبا إال إذا كانت يف سقف أو مكان 

ينتفع هبا، وأما إذا كانت مهملة فإهنا مسندة إىل احليطان أو ملقاة عىل األرض. 
أبو حيان/ البحر املحيط 276/10
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57٢-نث ۆئ  ۆئ    ۈئ مث     املنافقون: 4، يتعجب املرء ألول وهلة من هذا الوصف! 
يتصدقون،  أهنم يصلون، ويصومون، وحيجون، وقد  فكأنه ال عدو سواهم! مع 
ويزول التعجب إذا عرفت حقيقتهم، فقلوهبم انطوت عىل حقد وبغض هلذا الدين 
وأهله، وحب ألعدائه، يدرك ذلك بكرههم للجهاد وملزهم للعلامء واملصلحني، 

نث ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ   مع إعجاب وإشادة برؤوس الضالل واملنافقني: 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  مث البقرة: 11 – 1٢.
 أ.د.نارص العمر

573-نث ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        
املنافقون: ٩، يف ذلك حتذير من فتنة املنافقني الذين  ھ  ھ  ھ  ے  ے  مث 
النفاق،  أمان من  فإن كثرة ذكر اهلل  إذ هذه عالمتهم، ولذا  غفلوا عن ذكر رهبم، 
واهلل تعاىل أكرم من أن يبتيل قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنام ذلك لقلوب غفلت عن ذكر 

 .-  - اهلل
ابن القيم /الوابل الصيب ، ص : )110(

 
يقل:ال  ومل   ،٩ املنافقون:  مث   ڻ  ڻ         ڻ    ں   ں   ڱ   نث  تعاىل  قال   -574
تشغلكم. فلامذا؟ اجلواب:ألن من الشغل ما هو حممود؛ وهو الشغل يف احلق كام 

يف احلديث : )إن يف الصالة لشغاًل(، ويف قوله تعاىل  نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ   پ  پ  مث يس: 55، أما اإلهلاء فهو االشتغال بام ال خري فيه، وهو مذموم 

عىل وجه العموم؛ فاختار ما هو أحق بالنهى. 
د.السامرائي/ملسات بيانية ص 179-178



265

تكليف؟  أم  ختفيف   ،16 التغابن:  مث    نث ہ  ہ  ہ  ھ  تعاىل:  قوله  "هل   -575
وإن  تكليف،  فهذا  تستطيعون،  عام  تقرصوا  ال  املعنى:  قلنا  فإن  األمرين،  حيتمل 
قلنا إن املعنى: ال يلزمكم فوق ما تستطيعون، فهو ختفيف، وأكثر الناس يستدلون 

هبذه اآلية يف التخفيف دون التكليف" 
ابن عثيمني/التعليق عىل السياسة الرشعية: )148(
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يف  النساء  إىل  مضافة  البيوت  أن  وجد  الكريم  القرآن  آيات  يف  نظر  من   -576
وإنام  ألوليائهن؛  أو  لألزواج  البيوت  أن  مع  تعاىل،  اهلل  كتاب  من  آيات  ثالث 
حصلت هذه اإلضافة -واهلل أعلم- مراعاة الستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي 

إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، ال إضافة متليك.
بكر أبو زيد/حراسة الفضيلة )127(

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ   نث  تعاىل:   الرزق - يف قوله  يفهم من  الناس ال  كثري من   -577
املايل ونحوه من  الرزق  إال  الطالق: ٢ - 3، -  مث   ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ 
املحسوسات، ولكن الرزق أوسع من ذلك؛ تأمل ماذا يقول ابن اجلوزي: "ورزق 

اهلل قد يكون بتيسري الصرب عىل البالء". 
صيد اخلاطر ص303
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"ضاق يب أمر أوجب غاًم الزمًا دائاًم، وأخذت أفكر يف اخلالص منه بكل   -578
حيلة، فام استطعت، فعرضت يل هذه اآلية:   نث ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  مث الطالق: ٢،  
فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فام كان إال أن مهمت بتحقيق التقوى 

فوجدت املخرج!".
ابن اجلوزي/ صيد اخلاطر ص143

الطالق: ٢،  قال ابن مسعود: خمرجه أن يعلم  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  مث  نث   -57٩
يعافيه،  وهو  يبتليه،  وهو  يمنعه،  يعطيه، وهو  الذي  هو  اهلل  وأن  اهلل،  قبل  من  أنه 

وهو يدفع عنه. 
فتح القدير 340/5

580-  نث ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  مث الطالق: 4، إذا رأيت أمورك متيرسة 
ومسهلة، وأن اهلل يعطيك من اخلري -وإن كنت ال حتتسبه- فهذه ال شك برشى، 
وإذا رأيت عكس ذلك، فصحح مسارك فإن فيك بالء، وأما االستدراج فيقع إذا 

كان العبد مقياًم عىل املعصية. 
ابن عثيمني/تعليقه عىل القواعد احلسان ،ص : )53(

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ مث الطالق: ٢ - 3،  581- نث  
الدنيا  يف  خري  كل  سبب  أهنا  علم  والسنة  القرآن  يف  التقوى  موارد  تدبر  من  كل 
واآلخرة ومفتاحه، وإنام تأيت املصائب والباليا واملحن والعقوبات بسبب اإلمهال 

أو اإلخالل بالتقوى وإضاعتها، أو إضاعة جزء منها. 
ابن باز/ جمموع فتاواه 283/2
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58٢- نث ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  مث  الطالق: 7، ال ينقيض عجبك من جميء هذه 
اآلية بعد تلك األحوال الصعبة، واملضائق التي يمر هبا الزوجان من طالق، ونزاع 
عىل رضاع، وضيق يف الرزق، فهي بشارة جلية، وطمأنة إهلية، فهل بعد هذا يسيطر 
اليأس أو القنوط عىل من قدر عليهام الطالق؟ إهنا آية تسكب األمل، وتبعث عىل 

الفأل، فام عىل العبد إال أن حيسن الظن بربه، ويفعل األسباب، ثم ليبرش. 
د.عمر املقبل

583- أكد تعاىل ذكر التقوى وثمراهتا بني آيات الطالق والعدد يف سورة الطالق؛ 
ألن أحكام الطالق وضبط العدة من أحق األشياء باملراعاة وتأكيد الوصية؛ لكثرة 

ما فيها من االنتصار للنفس وقصد اإلرضار وتعدي حدود اهلل تعاىل. 
اإلسكايف/ درة التنزيل  
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چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ      ڦ   نث  تعاىل:  قوله   -584
احلديث  بعض  إرسار  جواز  فيه   ،3 التحريم:  مث  ڇ  ڇ   ڇ       ڇ   چ   چ   چ  
للزوجات، وأنه يلزمهن كتامنه، وإذا أذنب أحد يف حقك فلك أن تعاتبه؛ ولكن 

ينبغي عدم االستقصاء يف التثريب وذكر الذنب. 
د.حممد اخلضريي

ڱ    ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ       گ   ک    ک   ک   585-نث 
بأنه ال  مث إعالم  نث ڱ  فقوله سبحانه:  التحريم: 10،  مث  ڱ  ڱ  ڱ  ں 
سلطان للمرأة عىل زوجها، وإنام السلطان للزوج عليها، فاملرأة ال جتعل يف مقابل 

الندية بالرجل، فضال عن أن تعلو عليه، ففي ذلك خالف الفطرة والرشع.
بكر بن عبداهلل أبو زيد/ حراسة الفضيلة، ص: 19

"لكل أخت تشكو كثرة املغريات حوهلا، أو تعاين من ضعف النارص عىل   -586
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احلق، اعتربي بحال امرأة جعلها اهلل مثاًل لكل مؤمن ومؤمنة إىل يوم القيامة، إهنا 
التي مل يمنعها طغيان زوجها، وال املغريات حوهلا، أن تعلق قلبها  امرأة فرعون، 

برهبا، فأثمر ذلك: الثبات، ثم اجلنة، بل وصارت قدوة لنساء العاملني".
         د.عمر املقبل
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يف قوله تعاىل:   نث ٺ   ٺ   ٺ    ٿ مث  امللك: ٢،  ابتالنا اهلل بحسن العمل،   -587
أي  يسألونه:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  يكن أصحاب رسول  أمل  فقط،  بالعمل  ال 
العمل أفضل؟ ففهمهم -- يدل عىل التنافس يف جودة العمل ال جمرد كثرته. 

كام  ينبغي،  ال  فيام  الوقوع  عن  صاحبه  يعقل  الذي  هو  الصحيح  "العقل   -588
قال تعاىل: نث ائ  ەئ        ەئ       وئ  وئ         ۇئ    ۇئ  ۆئ             ۆئ  ۈئ   ۈئ        ېئ  مث    امللك: 10، أما العقل 
الذي ال يزجر صاحبه عام ال ينبغي، فهو عقل دنيوي يعيش به صاحبه، وليس هو 

الكلمة"  العقل بمعنى 
الشنقيطي/ العذب النمري 161/1

ۆئ   ۆئ     ۇئ    ۇئ    وئ     وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ      ى   تعاىل:نث  قوله   -58٩
ۈئ  ۈئ  مث امللك: ٢٢، شبه الكافر يف ركوبه ومشيه عىل الدين الباطل بمن يميش 
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كلام  وجهه،  عىل  ويسقط  فيتعثر  وانخفاض،  وارتفاع  حفر  فيه  الذي  الطريق  يف 
ختلص من عثرة وقع يف أخرى. 

حاشية اجلمل عىل اجلاللني : )4277(
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5٩0- نث ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   مث  القلم: 4 أي: دين وهدي عظيم؛ وذلك أنه 
وتركا  بأوامره،  وعماًل  وتدبرًا،   تالوة  القرآن،  خلقه  كان  وسلم  عليه  اهلل  صىل 
لنواهيه، وترغيبًا يف طاعة اهلل ورسوله، ودعوة إىل اخلري، ونصيحة هلل ولعباده، إىل 

غري ذلك من وجوه اخلري.
ابن باز/ جمموع فتاواه 17/9

اإلكرام  يف  أبلغ  ذلك  القلم: 8  لنبيه:نث ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  مث  تعاىل  قوله   -5٩1
واالحرتام، فإن قوله: ال تكذب، وال حتلف، وال تشتم، وال هتمز، ليس هو مثل 
ترشيفه  عىل  الداللة  من  فيه  ملا  األخالق؛  هبذه  متلبًسا  يكون  من  تطع  ال  قوله: 

وبراءته من تلك األخالق. 
ابن تيمية/ دقائق التفسري15/5

وهو   - اخلرطوم  عىل  بالوسم  عرب   ،16 القلم:  مث  ٻ   ٻ         ٻ         ٱ   5٩٢-نث 
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األنف - عن غاية اإلذالل واإلهانة؛ ألن السمة عىل الوجه شني وإذالة، فكيف 
هبا عىل أكرم موضع منه؟! 

الزخمرشي/ الكشاف 117/4

يعينونك  أي   ،51 القلم:  مث  تعاىل:نث ڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ  قوله   -5٩3
بأبصارهم، بمعنى حيسدونك؛ لبغضهم إياك.. ويف هذه اآلية دليل عىل أن العني 

 .-  - إصابتها وتأثريها حق بأمر اهلل
ابن كثري/تفسريه 201/8
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املواضع، ومنها: يف  تقديم ذكر عاد عىل ثمود إال يف بعض  القرآن  عادة   -5٩4
احلاقة: 4، وسبب ذلك -  قال:نث ۆ    ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ  مث  فإنه  احلاقة  سورة 
تقرع أسامع  التي  نث ٴۇ مث - وهي  بذكر  ابتدأت  ملا  السورة  أن  أعلم -  واهلل 
الناس من شدة صوهتا - قدم ذكر نث ۈ مث ؛ ألن العذاب الذي أصاهبم من قبيل 

القرع؛ إذ أصابتهم الصواعق املسامة يف بعض اآليات بالصيحة. 
ابن عاشور/ التحرير والتنوير 15 / 275

ڻمث  ڻ        ں   ں   نث  الناجحني  نداء  تأمل  نشوة،  وله  لذة  للنجاح   -5٩5
خذوه  كتايب  هذا  مجيعا  تعالوا  البهجة:  تغمره  عال  بصوت  نداء  إنه   ،1٩ احلاقة: 

فاقرءوه ! وبمثلها يصدح املجتهد حني يستلم شهادة التفوق عىل األقران ، فإن 
يف  التعليل  مع  طويال  فقف   ، احلياتني  يف  ينضب  ال  الذي  النجاح  إكسري  أردت 

قوله: نث ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  مث احلاقة: ٢0 .
أ.د.نارص العمر
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تأمل رس التعبري عن العيشة بأهنا راضية يف قوله:نث ہ  ہ  ھ  ھھمث   -5٩6
فكأن  هبم،  الالئقة  فإهنا  باملرضية؛  الوصف  من  أحسن  هبا  فالوصف   ،٢1 احلاقة: 

العيشة رضيت هبم كام رضوا هبا، وهذا أبلغ من جمرد كوهنا مرضية فقط، فتأمله. 
ابن القيم / التبيان يف أقسام القرآن )64(
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"صعد أمري املؤمنني عمر عنه املنرب ؛ ليستسقي فلم يزد عىل االستغفار،   -5٩7
جئ            ی        ی   ی    ی   نث  تعاىل:  قوله  ومنها  االستغفار،  آيات  وقراءة 
نوح: 10 – 11، ثم قال: لقد طلبت الغيث  ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مث  حئمئ   

بمجاديح السامء التي يستنزل هبا املطر". 
تفسري ابن كثري 233/8 

من ثمرات تدبر املشرتكني:   -5٩8
اإلبل،  آالف  ونفقت  الطيور،  ماليني  وأعدمت  األسعار،  وغلت  األسهم،  اهنارت 
وأجدبت األرض، كل هذا من البالء، ولو حتققنا هبذه اآلية جلاء الفرج ممن ال خيلف 

ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   نث ی  ی   ی  ی       جئ           حئ  مئ    الوعد: 
پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   مث نوح: 10 – 13 . 
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نث ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  مث   اجلن: ٢6 - ٢7،  قال الواحدي:   -5٩٩
ويف هذا دليل عىل أن من ادعى أن النجوم تدله عىل ما يكون من حياة، أو موت، 

أو غري ذلك فقد كفر بام يف القرآن. 
تفسري الرازي 101/16
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النسيان، وأعون عىل  القرآن، والسالمة من  تذكر  أعون عىل  الليل  "صالة   -600
املزيد من التدبر، ولذا قال سبحانه: نث ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  مث املزمل: 6،  
قال ابن عباس:نثڄ  ڄ مث: أدنى أن يفقهوا القرآن، وقال قتادة: أحفظ للقراءة". 
ابن عاشور/التحرير والتنوير 246/29

اجلميل،  واهلجر  اجلميل،  والصفح  اجلميل،  بالصرب  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  "أمر   -601
وال  فيه  شكوى  ال  الذي  هو  اجلميل  الصرب  يقول:  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  فسمعت 
معه، والصفح اجلميل هو الذي ال عتاب معه، واهلجر اجلميل هو الذي ال أذى معه". 
ابن القيم/ مدارج السالكني 160/2

اهلل  ذكرها  ونحوها،  بالتجارة  احلالل  الرزق  طلب  يف  يسعى  ملن  برشى   -60٢
تعاىل يف قوله:نثچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎمث 
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والسفر  التجارة  فضيلة  اآلية  هذه  من  يتأول  الصحابة  بعض  كان  "فقد   ٢0 املزمل: 

ما  اهلل  أن  يعني  احلالل؛  املال  واملكتسبني  املجاهدين  بني  اهلل  قرن  حيث  ألجلها، 
ذكر هذين السببني لنسخ حتديد القيام إال تنوهيا هبام ألن يف غريمها من األعذار ما 

هو أشبه باملرض، ودقائق القرآن ولطائفه ال تنحرص ". 
ابن عاشور/التحرير والتنوير 266/29

من ثمرات تدبر املشرتكني:   -603
تأمل آخر آية من سورة املزمل، وما فيها من التأكيد عىل قراءة القرآن مهام كانت 
قراءة  يف  املقرصون  يعترب  فهل  اهلل!  سبيل  يف  وقتال  وسفر  مرض  من  الظروف، 

القرآن بسبب أعامل ال تداين هذه األعذار؟

أمر اهلل نبيه - صىل اهلل عليه وسلم- يف بداية سورة املزمل برتتيل القرآن   -604
الرتتيل يف إحداث  أثر  إذ ال خيفى عظم  القرآن،  لتدبر  الليل، وهي دعوة  قيام  يف 

التدبر، خصوصا يف ظلمة الليل، حيث السكون، وحضور القلب، واالعتبار. 
د.ابتسام اجلابري 
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ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   نث   -605
ٿٿ  مث املدثر: 4٩ - 51، "فشبه هؤالء يف إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمري 
رأت أسودا، أو رماة ففرت منهم، وهذا من بديع القياس والتمثيل، فإن القوم يف 
جهلهم بام بعث اهلل به رسوله كاحلمري، وهي ال تعقل شيئا، فإذا سمعت صوت 

األسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور،  وهذا غاية الذم هلؤالء" 
ابن القيم / أعالم املوقعني 164/1

أي:    ،3٩  -  38 املدثر:  مث    مت   خت      حت       جت    يب   ىب   مب             خب   حب   جب          606-نث 
كل نفس مرهتنة بعملها السيئ إال أصحاب اليمني، فإنه قد تعود بركات أعامهلم 

الصاحلة عىل ذرارهيم، كام يف قوله تعاىل : نث ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گمث الطور: ٢1 أي: أحلقنا هبم ذرياهتم يف املنزلة 

الرفيعة يف اجلنة، وإن مل يكونوا قد شاركوهم يف األعامل، بل يف أصل اإليامن. 
ابن كثري/ تفسريه 384/3
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اجلنود التي خيذل هبا الباطل، وينرص هبا احلق، ليست مقصورة عىل نوع   -607
معني من السالح، بل هي أعم من أن تكون مادية أو معنوية، وإذا كانت مادية فإن 
العني بجيش عظيم:  يتمثل يف ضخامتها، فقد تفتك جرثومة ال تراها  خطرها ال 

نث ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉ مث  املدثر: 31. 
 فقه السرية : /175 /الغزايل
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عن احلسن رمحه اهلل أنه قرأ هذه اآلية: نث ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  مث   -608
يأكل  ، فهو  آدم ومل جيعله خفًا وال حافرًا  ابن  إن اهلل أعفَّ مطعم  فقال:  القيامة: 4، 

بيديه ويتقي هبا، وسائر الدواب إنام يتقي األرض بفمه. 
الدر املنثور 344/8
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كان السلف لعظم خوفهم من اهلل، وشدة قلقهم من حلظة وقوفهم أمام   -60٩
رجال  سمع  ملا   -- الفاروق  قال  كام  خيلقوا،  مل  أهنم  يتمنون  جالله،  جل  اهلل 
يقرأ: نث ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېمث اإلنسان: 1،  فقال عمر: 

ليتها متت ، أي: ليتني مل أكن شيئا مذكورًا ! 
 فهل مّر بك هذا الشعور أخي وأنت تقرأ هذه اآلية؟ 

  ،3 اإلنسان:  مث  ىئ    ىئ            ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   تعاىلنث  قوله  يف   -610
مجع بني الشاكر والكفور، ومل يقل: إما شكورًا ، وإما كفورًا مع اجتامعهام يف صيغة 
املبالغة، فنفى املبالغة يف الشكر وأثبتها يف الكفر؛ ألن شكر اهلل تعاىل ال يؤدى مهام 
كثرة  مع  الكفر  أقل  فإن  املبالغة،  الكفر  عن  تنتف  ومل  املبالغة،  عنه  فانتفت  كثر، 

النعم عىل العبد يكون جحودا عظيام لتلك النعم. 
القرطبي/ اجلامع ألحكام القرآن 450/21
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 ،8  -  7 اإلنسان:  مث  ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ        پ   نث   -611
وإليه  تعاىل،  اهلل  ألمر  التعظيم   : أمرين  يف  حمصورة  الطاعات  جمامع  أن  "اعلم 

بقوله:  اإلشارة  وإليه  اهلل،  خلق  عىل  والشفقة  مث  ڀ    پ   نث  بقوله:  اإلشارة 
نثٺ  ٿ    مث" 

الرازي / تفسريه 16 / 222

ابن  قال   ،٩ اإلنسان:  مث  ڄ   ڄ    ڦ        ڦ    ڦ          ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   نث   -61٢
عباس: كذلك كانت نياهتم يف الدنيا حني أطعموا.

وقال جماهد: أما إهنم ما تكلموا به، ولكن علمه اهلل منهم، فأثنى به عليهم، لريغب 
يف ذلك راغب. 

اجلامع ألحكام القرآن  19 / 130

"تأمل قوله تعاىل: نث ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  مث  اإلنسان: 11،  فالنرضة تعلو   -613
النعيم وأمته، ظاهرًا  صفحة الوجه، والرسور لذة قلبية ال ترى، فجمع اهلل أكمل 
الدنيا املرتفني - ممن تنعموا واختلطوا بأسيادهم  الرائي ألهل  وباطنًا ، وإذا كان 
النبيني، وتلذذ  تنعم بصحبة  أثر ذلك عليهم، فكيف بحال من  يرى  وكربائهم - 

برؤية وجه رب العاملني؟". 
د.حممد اخلضريي 

شدة الربد من زمهرير جهنم - كام صح بذلك اخلرب عن النبي - ولكامل   -614
نعيم أهل اجلنة، فإن اهلل تعاىل نفى عنهم احلر املزعج، والربد املؤمل، فقال سبحانه: 
نث ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   مث  اإلنسان: 13، فهل يتذكر صاحب القرآن هذا حينام 
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يقرصه الربد؟! جعلنا اهلل وإياكم من أهل ذلك النعيم ) 1(. 

نث ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  مث اإلنسان: 14،:  قال جماهد يف تفسري قوله تعاىل:   -615
يتناوهلا،  حتى  تدلت  قعد  وإن  بقدره،  ارتفعت  قام  إن  يتناولوهنا،  منهم  "أدنيت 

وإن اضطجع تدلت حتى يتناوهلا، فذلك تذليلها". 
الدر املنثور 374/8

مث  ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ   ۈ   نثۈ   تعاىل:  قال   -616
اإلنسان: 1٩، تأمل.. هذا وصف اخلدم، فام ظنك باملخدومني؟! ال شك أن حاهلم 

ونعيمهم أعظم وأعىل! جعلنا اهلل وإياك من أهل ذلك النعيم. 
د.عمر املقبل

617- نث ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چمث اإلنسان: 30،  إنام بني اهلل ذلك يف كتابه من 
بمشيئة  مرتبطة  أهنا  يعلم  ،بل  مشيئته  وعىل  نفسه  عىل  اإلنسان  يعتمد  أالَّ  أجل 
اهلل، حتى يلجأ إىل اهلل يف سؤال اهلداية ملا حيب ويرىض، فال يقول اإلنسان: أنا 
مربوط  لكنك  كذلك؛  األمر  نقول:  شئت.  كام  وأترصف  شئت،  ما  أريد  حر، 

 .-  - بإرادة اهلل
ابن عثيمني/تفسري جزء عم ص : )37(

1- أرسلت يف وقت شدة الربد التي مرت بالبالد عام 14٢٩هـ .
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تنطوي   ،46 النازعات:  مث  جح    مج   حج      يث   ىث       مث   جث   يت   ىت   مت      نث   -618
فإذا هي عندهم عشية أو  يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون،  التي  الدنيا  هذه احلياة 
ضحاها! أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون باآلخرة؟ أال إهنا احلامقة الكربى 

التي ال يرتكبها إنسان يسمع ويرى! 
يف ظالل القرآن 7 / 450
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"ذكر ابن أم مكتوم يف قصته يف سورة عبس بوصفه نث  پ  مث عبس: ٢،  ومل   -61٩
النبي حديثه  ولبيان عذره عندما قطع عىل  النبي عليه؛  لقلب  ترقيقًا  باسمه؛  يذكر 
بذوي  عرصنا  يف  عليه  اصطلح  ما  أو  املعاقني،  لرمحة  وتأصيال  مكة؛  صناديد  مع 

االحتياجات اخلاصة". 
د. حممد اخلضريي 
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سؤال املوءودة يف قوله نث ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  مث التكوير: 8،  ال يعارض   -6٢0
قتلها؟ وهذا  كان  ذنب  أي  ؛ ألهنا سئلت عن  الذنب  السؤال عن  النافية  اآليات 
ليس من ذنبها، واملراد بسؤاهلا هنا توبيخ قاتلها وتقريعه؛ ألهنا تقول: ال ذنب يل. 

فريجع اللوم عىل من قتلها ظلاًم. 
أضواء البيان 754/7
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تعاىل:نث ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ  گ  مث  أن قوله  "ال تظن   -6٢1
االنفطار: 13 - 14،  خيتص بيوم املعاد فقط، بل هؤالء يف نعيم يف دورهم الثالثة: الدنيا، 

والربزخ، واآلخرة، وأولئك يف جحيم يف دورهم الثالثة! وأي لذة ونعيم يف الدنيا 
أطيب من بر القلب، وسالمة الصدر، ومعرفة الرب تعاىل، وحمبته، والعمل عىل 

موافقته؟!". 
ابن القيم /اجلواب الكايف ، ص : )84( 
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نزل قوله تعاىل:نث ڭ  ۇ  مث املطففني: 1، يف تطفيف املكاييل واملوازين   -6٢٢
يعتذر   وال  لنفسه  يعتذر  كمن  املعنوي  التطفيف  الوعيد  هذا  يف  ويدخل  احلسية، 
العيوب  لغريه، ويمدح طائفة بيشء ال يمدح به األخرى، وال يذكر للفاضل إال 
واهلفوات،  وهذا القياس تطبيق لقـولـه: نثٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ مث 

الشورى: 17، فالقرآن توزن به األمور، ويقاس ما مل يذكر عىل ما ذكر. 

د.حممد اخلضريي 

6٢3-  نث ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  مث  املطففني: 15،  قال احلسني بن الفضل: 
كام حجبهم يف الدنيا عن توحيده حجبهم يف اآلخرة عن رؤيته. 

تفسري البغوي 366/8

قال الشافعي يف قوله تعاىل:  نث ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  مث املطففني: 15،   -6٢4
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يف هذه اآلية دليل عىل أن املؤمنني يرونه-  - يومئذ.
فعلق ابن كثري عىل كلمة الشافعي قائاًل : وهذا الذي قاله اإلمام الشافعي يف غاية 

احلسن، وهو استدالل بمفهوم هذه اآلية، كام دل عليه منطوق قوله تعاىل: نث پ  
ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  مث القيامة: ٢٢ - ٢3. 

تفسري القرآن العظيم: 351/8
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ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   نث    -6٢5
هم  واجلود،  الكرم  هذا  إىل  انظروا  اهلل:  رمحه  احلسن  قال   ،10 الربوج:  مث   گگ  

قتلوا أولياءه وأهل طاعته، وهو يدعوهم إىل التوبة! 
تفسري ابن كثري 94/6

والفتيات،  الشباب  فتن  طاملًا  مشهورًا  مغنيا  رأيت  الدعاة:  أحد  يقول   -6٢6
أذنه  يف  ألقي  أن  اهلل  وأهلمني  عليه،  فسلمت  أنصحه،  حتى  أدعه  أالاًّ  فقررت 

ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   نث  تعاىل:  قوله 
يف  توبته  خرب  وقرأت  إال  أيام  مرت  ما  فواهلل  ذهبت،  ثم   ،10 الربوج:  گگمث  

الصحف. فام أمجل الوعظ بالقرآن إذا صادف انتقاء حسنًا، وقلبًا واعيًا! 

أوضاع أهلنا يف فلسطني أمر يستوجب منا الفزع لربنا والترضع إليه أن   -6٢7
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يفرج كربتهم، وأن ينتقم من عدوهم، فإن عدوهم مهام بلغت قوته فليس بيشء 
ۀ    ۀ   نث  الربوج:  سورة  يف  تعاىل  قوله  نقرأ  ألسنا  جالله،  جل  اجلبار  قوة  أمام 
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    
ائ    ائ    ى   ى   ې   ې   ې        ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  
ەئ   ەئ  مث الربوج: 1٢ – ٢0، إذا مل َتْسُكْب هذه اآليات – وأمثاهلا – القوة يف قلوبنا 
ونستنرص  ربنا،  يدي  بني  فلننطرح  أال  ؟  إذًا  فأي يشء  دعاء صادق،  إىل  لنرتمجها 

إلخواننا يف صلواتنا ودعواتنا. 
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"هل يرسك أن يعلم الناس ما يف صدرك - مما حترص عىل كتامنه وال حتب   -6٢8
إذن قف مع هذه اآلية  لو ظهر.  منه  إليك -؟! قطعًا ال حتب، بل ستتربأ  نسبته 

متدبرًا ، وتأمل ذلك املشهد العظيم: نث ڃ  ڃ      چ       چ  الطارق: ٩،  نثٱ  ٻ  ٻ  
ٻٻمث  العاديات: 10، أتريد النجاة من هذا كله؟ إذن حاول أن تأيت ربك كام 

نث ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چمث     : أتى اخلليل -عليه الصالة السالم- ربه تعاىل 
الصافات: 84،  وهنا ؟. »لن ترى ما يسوؤك!«. 

أ.د.نارص العمر 

6٢٩- نث ڃ  ڃ      چ       چ  مث  الطارق: ٩،  ويف التعبري عن األعامل بـ)الرس( لطيفة، 
نتائج الرسائر، فمن كانت رسيرته صاحلة كان عمله صاحلًا ،  وهو أن األعامل 
عمله  كان  فاسدة  كانت رسيرته  ومن  وإشاقًا،  نورًا  وجهه  عىل  فتبدو رسيرته 
يبدو  الذي  كان  وإن  وظلمة،  سوادًا  وجهه  عىل  رسيرته  فتبدو  لرسيرته،  تابعًا 
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عليه يف الدنيا إنام هو عمله ال رسيرته. 
ابن القيم/التبيان يف أقسام القرآن: )64(
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نث ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  مثاألعىل: 4 - 5  يف قوله تعاىل:   -630
هذا مثل للحياة الدنيا، ولعاقبة الكفار، ومن اغرت بالدنيا، فإهنم يكونون يف نعيم 
وزينة وسعادة، ثم يصريون إىل شقاء يف الدنيا واآلخرة، كاملرعى الذي جعله غثاء 

أحوى -أي هشياًم متغريًا -. 
ابن تيمية/ دقائق التفسري 75-74/5

ر حيث تنفع التذكرة،  قوله تعاىل:نث ې  ى  ى  ائ  ائ  مث األعىل: ٩ أي: ذكِّ  -631
ومن هاهنا يؤخذ األدب يف نرش العلم، فال يضعه عند غري أهله ) 1(. 

ابن كثري/ تفسريه 380/8

1- وليس مراد احلافظ ـ فيام يظهر ـ أن التذكري ال ُيفعل إال إذا ُظنَّ قبوُله، بل املراد: أن يذكر اإلنسان بام يفهمه 
الشخص املقصود بالتذكري حتى ال يرتتب عىل ذلك تكذيب املوعظة أو ردها بسبب عدم فهمها ، كام يدل لذلك 

ث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم(. إيراد ابن كثري ألثر عيل-- : )ما أنت بمحدِّ
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أن  عىل  يدل  مما  مث  ې  نث  كلمة  يف  والغاشية  األعىل  سورتا  اتفقت   -63٢
بآياته، وختويفا من شدة  استدالال  اهلل،  بعظم حق  التذكري  تركزان عىل  السورتني 
عذابه، ولذا قال:  نث ۈئ    ېئ    مث األعىل:1٢ ، نث وئ   ۇئ   مث الغاشية: ٢4، مما يبعث 

املؤمن عىل احلرص عىل تزكية نفسه، واحلذر من اإلعراض عن شع ربه. 
الربيعة  د.حممد 

 ،11 –  10 األعىل:  مث  ۇئ    ۆئ   ۇئ   وئ    وئ    ەئ   ەئ   نث  تعاىل:  قوله   -633
الذكر  هذا  يتنكب  وال  ذكره،  إال  قط  عبد  اهلل  خيش  ما  واهلل  اهلل:  رمحه  قتادة  قال 

زهدا فيه وبغضا ألهله إال شقي َبنيَّ الشقاء. 
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يتذكر  ال  قلبك  رأيت  إذا   ،٢1 الغاشية:  مث  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ     ۋ   نث   -634
مث  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   نث  يقول:  اهلل  ألن  فاهتمه؛  بالذكرى 

الذاريات: 55،  فالذكرى البد أن تنفع املؤمنني. 

ابن عثيمني/ تفسري جزء عم ، ص : )181(
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مث   ٿ   ٿ       ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   الفجر:نث  سورة  أول  يف  تعاىل  قوله  يف   -635
خياطب  القرآن  أن  وهو  إليه:  التنبيه  حيسن  معنى  منها  فنأخذ  عقل،  أي:   ،5 الفجر: 

الرشيد  العقل  بل  العقل،  وداللة  القرآن  هداية  بني  تناقض  فال  وبالتايل  العقول، 

 ، مث  چ   چ   چ   عليه::نث  القرآن  أحالنا  وهلذا  داللته،  ختطئ  ال  الصادق 
نثى  ائائ  مث.

د.سلامن العودة 

عن جماهد يف قوله تعاىل: نث گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    -636
ڱ  ڱ   ں  مث الفجر: 15، قال: ظن اإلنسان كرامة اهلل يف كثرة املال، وهوانه يف 

قلته، وكذب! إنام ُيكرم بطاعته من أكرم، وهيني بمعصيته من أهان. 
الدر املنثور 418/15

637-نث ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  مث الفجر: 18،  فتأمل اإلتيان بصيغة 
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اجلمع يف قوله: نث ۓ  ڭ مث ففي ذلك إشارة إىل أنه ينبغي أن يكون هناك 
املكية -  الفرتة  القرآن - يف  أن  جمهود مجاعي يف احلث عىل اإلطعام، ويؤكد هذا 
حيفظ  احلقوق  حفظ  ألن  الضعفاء؛  وخاصة  الناس،  بحقوق  العناية  قضية  أبرز 

املجتمعات، وباإلطاحة هبا تنهار املجتمعات من داخلها. 
د.سلامن العودة
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يف قوله تعاىل: نث ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  مث  البلد: 15، تعليم أن الصدقة عىل القرابة   -638
أفضل منها عىل غري القرابة، كام أن الصدقة عىل اليتيم الذي ال كافل له أفضل من 

الصدقة عىل اليتيم الذي جيد من يكفله. 
303/22 القرطبي/تفسريه 
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ڀ    نث  تعاىل:  قولـه  فإن   ، بكر  أيب  تفضيل  عىل  القرآن  دّل   -63٩
ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  مث الليل: 17 - 18، نزل يف أيب بكر بإمجاع املفرسين، 

ڇ    ڍ  ڍ   نث  واألتقى: أفعل تفضيل، فإذا ضممت إىل ذلك قوله تعاىل: 
ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  مثاحلجرات: 13 تبني لك أن أبا بكر أفضل هذه األمة بعد 

رسول اهلل �. 
                الرازي/التفسري الكبري 31 / 204
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نث ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   تعاىل:  قوله  تأمل   -640
الضحى: 6 - 8،  فلم يقل: فآواك فهداك فأغناك؛ ألنه لو  گ  گ  گ  گ  مث 
قال ذلك لصار اخلطاب خاصًا بالنبي -� - ، وليس األمر كذلك، فإن اهلل آواه 

وآوى به، وهداه وهدى به، وأغناه وأغنى به. 
ابن عثيمني/ تعليق عىل القواعد احلسان ص 52

يفوت علينا من اخلري عندما  نث ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  مث  الضحى: 10، كم   -641
نقرص املعنى عىل بعض أفراده، ومن ذلك هذه اآلية حينام نحرص معناها يف سائل 
املال! بينام املعنى أشمل من ذلك وأعم، وأعظمه السؤال عن العلم والدين، فهل 
بالسائلني؛ استجابة  املفتون واملعلمون أهنم خماطبون هبذه اآلية؟ فليرتفقوا  يدرك 

ألمر اهلل، وحتدثا بنعمة اهلل عليهم. 
أ.د.نارص العمر 
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عليه:  فقرأت  اقرأ عيل،  بن حدير:  زياد  قال يل  قال:  بن محيد  عن حفص   -64٢
نثۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  مث الرشح: 1 - 3،  
ظهر  أنقض  الوزر  كان  إذا  أي:   - اهلل؟!  رسول  ظهر  أنقض  زياد،  أم  بن  يا  فقال: 

الرسول فكيف بك؟! - فجعل يبكي كام يبكي الصبي. 
حلية األولياء 197/4

من  كثري  له  ينكشف  "الضحى"  بعد  الرشح  سورة  جميء  ملناسبة  املتدبر   -643
ۋ           ٴۇ   ۈ      ۈ   ۆ         ۆ          ۇ   ۇ   قوله:نث  يف  ما  ومنها  السورة،  يف  املقررة  املعاين 
السنة،  لتقرير هذه  مثااًل حيًا  يعطيان  السورتني  – 6،  فمجموع  الرشح: 5  ۋۅ  مث  
فسورة الضحى متثل جوانب العرس التي عاهنا نبينا عليه السالم؛ ليعقبها جوانب 
"الرشح" حتى إذا انتهى املثل، يأيت التعقيب بأن جميء اليرس بعد العرس  اليرس يف 

سنة ال تتخلف. 
د.فلوة الراشد 
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نث ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   مث الرشح: 7 - 8،  هذه خطة حلياة   -644
املسلم وضعت للنبي�، وهي: فإِذا فرغت من عمل ديني فانصب لعمل دنيوي، 
وإذا فرغت من عمل دنيوي فانصب لعمل ديني أخروي، فاملسلم حييا حياة اجلد 

والتعب، فال يعرف وقتا للهو والبطالة قط. 
أبو بكر اجلزائري 

645-  قوله تعاىل: نث ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  مث   الرشح: 4،  قال قتادة: رفع اهلل ذكره يف 
الدنيا واآلخرة، فليس خطيب وال متشهد وال صاحب صالة إال ينادي أشهد أن 

ال إله إال اهلل،  وأشهد أن حممدًا رسول اهلل! 
تفسري ابن كثري 430/8
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يف قوله تعاىل: نث چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  مث العلق: 1، إشارة إىل أن مركز   -646
املالية  القوة  الرؤية اإلسالمية - من  انتقل - من خالل  والتقدم  القوة واحلضارة 

والبدنية إىل العلم واملعرفة.
بكار  أ.د.عبدالكريم 

اخللق  بنعمة  كثريًا  عباده  يذكر  العظيم  الرب  أن  له  تبني  القرآن  تدبر  من   -647
 -- واإلجياد، وأن تذكر هذه النعمة يثمر ثمرات جليلة، منها: استحقاق اخلالق
اهلل  حكمة  وإثبات  اآلخرة،  والنشأة  بالبعث  واإليامن  أنواعها،  بجميع  للعبادة 
بدء  أرسار  من  هذا  ولعل  الكرب؛  وترك  التواضع  ولزوم  وقدره،  شعه  يف  وعلمه 

الوحي بقوله تعاىل:نث چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  مث   العلق: 1 - ٢.
د.حممد بن عبداهلل القحطاين

نسيانه  مع  عليه  الدنيا  وإقبال  غناه  اإلنسان:  طغيان  أسباب  أخطر  من    -648
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نث گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ     ں   ں   تأمل قول ربك:  ربه ولقائه. 
به  أحاط  فقد  العبد،  عىل  األسباب  هذه  اجتمعت  فمتى   ،8  -  6 العلق:  مث   ڻڻ  

اهلالك من كل جانب إن مل يتداركه ربه برمحته وتوفيقه. 
د.حممد بن عبد اهلل القحطاين

64٩- نث چمث  العلق: 1، أول كلمة نزلت، تأمل يف داللتها، وحروفها: قراءة، ورقي، 
ورقية، فالقراءة: بوابة العلم. وهو رقي ورفعة: نث  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  
رقية  أيضا:  وهو  وارق".  "اقرأ  يقال:  القيامة  ويوم   ،11 املجادلة:  يتمث  ىت     مت  

وشفاء. فام أعجب هذا القران! أربعة أحرف حوت سعادة الدارين. 
أ.د.نارص العمر 

نث ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  مث العلق: 14، آية هتز الوجدان، وتفعل يف النفس ما ال   -650
تفعله سلطات الدنيا كلها، إهنا تضبط النوازع، وتكبح اجلامح، وتدعو إىل إحسان 
العمل، وكامل املراقبة، فام أمجل أن يستحرض كل أحد هذه اآلية إذا امتدت عينه 
إىل خيانة، أو يده إىل حرام، أو سارت قدمه إىل سوء، وما أروع أن تكون هذه اآلية 

نصب أعيننا إذا أردنا القيام بام أنيط بنا من عمل )1 (. 
د.حممد احلمد 

1- من اآلثار احلسنة هلذه الرسالة التي وصلتنا من اإلخوة املشرتكني ، أن أحدهم قال : كنت أهتاون، بل ال أبايل 
بإطالق برصي، وخاصة يف وجه اخلادمة التي عندنا ، وأزعم أن هذا صعب ،وال يمكن ، فلام قرأُت هذه الرسالة 

سهل عيّل غض البرص ،فرتكُت إطالق البرص ،فجزاكم اهلل خريًا.
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القدر: ٢ ؟ كم من شف عظيم متيزت به  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ مث  نث   -651
هذه الليلة؟ شف املنزل فيها، وشف الزمان، وشف العبادة، وشف املتنزلني، 
وشف العطاء بال حدود، ومسك ذلك: نث  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   مث   القدر: 5، 

فيا لطول حرسة املفرطني! ويا أسفى عىل من ختلف عن ركب املشمرين!". 
أ.د.نارص العمر 

مخس  عىل  واشتملت   ، مرات  مخس  القدر  سورة  يف  القدر  ليلة  "ذكرت   -65٢
والروح )جربيل(  املالئكة  ألف شهر، وأن  القرآن، وأهنا خري من  إنزال  فضائل: 
فهل  الفجر،  مطلع  حتى  هي  حتى  سالم  وأهنا  أمر،  كل  يفرق  وفيها  فيها،  تتنزل 

نقدرها حق قدرها، ونعظمها كام عظم اهلل شأهنا؟". 
الربيعة  د.حممد 





325

ذلك  ومناسبة  ضبحًا،  بالعاديات  اإلنسان  جحود  شدة  عىل  اهلل  أقسم   -653
تذكري اجلاحد بأن اخليل ال ينسى فضل مالكه عليه، فيورد نفسه املهالك ألجله 

تقديرا لنعمة املنعم، فال تكن البهيمة خريا وأوىف منك أهيا اإلنسان. 
د.حممد اخلضريي

ٻمث      ٻ      ٻ   ٻ   ٱ   ۋ    ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   نثۇ    -654
العاديات: ٩ - 10، ومناسبة اآليتني لبعضهام أن بعثرة ما يف القبور إخراج لألجساد 

من بواطن األرض، وحتصيل ما يف الصدور إخراج ملا تكنه فيها، فالبعثرة بعثرة 
ما يف القبور عام تكنه األرض، وهنا عام يكنه الصدر، والتناسب بينهام ظاهر. 

ابن عثيمني

يف قوله تعاىل: نث ہ  ہ   ہ  ہ    ھمث     العاديات: 6، قال قتادة   -655
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واحلسن: "الكفور للنعمة" .
الدر املنثور605/15

ويف هذا تسلية للمرء إذا وجد قلة الوفاء من اخللق، فإذا كان جنس اإلنسان كنودًا 
به من نعمة فهي من اهلل، فكيف ال  الذي أوجده وأمده، وما  جحودًا لربه؛ وهو 

يكون فيه يشء من ذلك اجلحود مع سائر اخللق وهم نظراؤه وأقرانه؟ ) 1(.

1- أرسل أحد اإلخوة ـ وهو إمام مسجد ـ يقول : جاءت هذه الرسالة يف نفس اليوم الذي شكاين فيه أحد مجاعة 
الشديد عىل نفيس، بل  ـ وليس هذا هو  املسجد  ـ خمالفًا إمجاع مجاعة  الصالة  أنني أطيل  مسجدي بشكوى كيدية 
الرسالة سلوة عظيمة ،وبردًا عىل قلبي  إليه كثريًا ،فجاءت هذه  الذي شكاين هو شخص أحسنُت  األشد أن هذا 

،وهذه ـ واهلل ـ من بركات القرآن الكريم.
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فقرأ:  عبدالعزيز  بن  عمر  عند  جالسًا  كنت  قال:  مهران  بن  ميمون  عن   -656
نثژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کمث التكاثر: 1 – ٢، فبكى، ثم قال يا ميمون! 

ما أرى املقابر إال زيارة؛ وال بد للزائر أن يرجع إىل منزله يف اجلنة أو النار! 

الرقة والبكاء البن أيب الدنيا ، ص : )82(

القرب جمرد زيارة  إذا كانت اإلقامة يف  التكاثر: ٢  نثک  ک  ک  کمث   -657
عدد  تتجاوز  ال  التي  الدنيا  يف  إقامتنا  نصف  فبم  السنني،  آالف  متتد  قد  أهنا  مع 
سنني؟ تأملنث ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  مث املؤمنون: 113، فيا طول 

حرسة املفرطني!. 

أ.د.نارص العمر
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هلم  ُيرجى  ال  األبواب  مغلقة  أي:    ،8 اهلمزة:  مث  ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   نث   -658
اتقدت  ثم  سيارة،  يف  أو  حجرة  يف  كان  إنساًنا  أن  لو  تأمل   !- باهلل  عياذا  فرج- 
يمكن  ال  عظيمة  حرسة  حاله؟  ما  خمرج،  وال  مهرب  له  وليس  فيها،  النريان 
هذه  من  لنحذر  بل  تالوته،  ملجرد  ال  هبذا  أخربنا  تعاىل  واهلل  حرسة!  يامثلها  أن 

األوصاف الذميمة الواردة يف هذه السورة )سورة اهلمزة(". 
ابن عثيمني/ تفسري جزء عم ص : )317(
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إقبال  هو  ولبها  وروحها  الصالة  مقصود  أن  لطاعته   اهلل  أرشدك  اعلم   -65٩
روح  ال  الذي  كاجلسد  فهي  قلب  بال  صليت  فإذا  فيها،   تعاىل  اهلل  عىل  القلب 

نث ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   تعاىل:  قوله  هذا  عىل  ويدل  فيه،  
چڇ  مث املاعون: 4 – 5 . 

حممد بن عبدالوهاب/ تفسري سورة الفاحتة ص1
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لفظ  يف  ملا  لنا؛  فصل  يقل:  ومل    ،٢ الكوثر:  مث  ڑ    ڑ      ژ   ژ   نث   -660
الرب من اإِليامء إىل استحقاقه العبادة ألجل ربوبيته فضال عن فرط إنعامه" 

ابن عاشور/ التحرير والتنوير503/30

661-  نث ک     ک  ک  ک    گ   مث الكوثر: 3،  فوصفه بكونه شانئًا ، كأنه- 
يبغضك،  أنه  سوى  آخر  يشء  عىل  يقدر  ال  يبغضك  الذي  هذا  يقول:   - تعاىل 
تلك  فتصري   ، وحسدًا  غيظًا  قلبه  حيرتق  فحينئذ  اإليذاء،  عن  عجز  إذا  واملبغض 

العداوة من أعظم أسباب حصول املحنة لذلك العدو. 
الرازي/تفسري الرازي 17/ 252

66٢- نث ک     ک  ک  ک    گ   مث الكوثر: 3،  من شنآنه- � - بغض ما 
جاء به، وقد علق ابن تيمية عىل هذه اآلية فقال: احلذر احلذر أهيا الرجل، من أن 
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تكره شيئًا مما جاء به الرسول- � -، أو ترده ألجل هواك، أو انتصارا ملذهبك، 
أو لشيخك، أو ألجل اشتغالك بالشهوات، أو بالدنيا، فإن اهلل مل يوجب عىل أحد 

طاعة أحد إال طاعة رسوله. 
دقائق التفسري 312/6
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توحيد  فيها  الصمد  وسورة  العبادة،  توحيد  فيها  الكافرون  "سورة   -663
قراءهتام  ترشع  ولذا  اإلخالص؛  سوريت  وتسميان  والصفات،  واألسامء  الربوبية 
يف أول اليوم يف سنة الفجر ويف ركعتي الطواف، ويف آخر الوتر، حتقيقًا للتوحيد 

وجتديدا له" 
د.حممد اخلضريي 
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نث چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   مث الفلق: 5،  العائن حاسد خاص، وهو   -664
أرض من احلاسد؛ وهلذا جاء يف السورة ذكر احلاسد دون العائن؛ ألنه أعم، فكل 
احلسد  ش  من  العبد  استعاذ  فإذا  عائنا،  حاسد  كل  وليس  بد،  وال  حاسد  عائن 

دخل فيه العني، وهذا من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبالغته. 
ابن القيم/ يف بدائع الفوائد )2/ 233(
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"يف سورة الفلق تعوذ بصفة واحدة من أربعة أشياء عظيمة، بينام يف سورة   -665
الناس تعوذ بثالث صفات من يشء واحد؛ فتدبر لتعلم أي عدو يالزمك؟".

أ.د. نارص العمر

گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   نثژ   تعاىل:  قوله   -666
ـ  قتادة  قال    ،6  -  4 الناس:  مث    ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ  

رمحه اهلل ـ : "إن من الناس شياطني فنعوذ باهلل من شياطني اإلنس واجلن". 
الدر املنثور809/15 
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